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 مق راىفام الو

 مزاو راو وعلاو

 ل 0

 ةعأو ند. ارعالا 9

 دوصةالةسانمةكاقلا

 راس ةيعل ديلا

 ٍإ ىدهلا نيب ىلرع نأرق لاز'اب #« انع لهجلا ء ءاد عفر ىذأ هدا

 ال و # ريسإ نيه هياعوهن م.نلا |

5 

 ةل 00
 ل ر لفل

13 4 

 هن رود 0 0

 (محرلا نجلا هللا مسب )

 #انأ همركو هناسدحاو هقطأ] ضعت ##اندن ء علا ابطا بصلو 3 انيلعأ

 هولصلاو ## يلا هب و دالا تاموزحم رد ' # انو ن ع للعلا اوفرصبا |

 ةرخ . الا ىف عاب الا ري اهلاو #3 قىروال“ هجر لسرملا دج ىلغإ مالسلاو

 نيفرصنملاهب تاو ## ىلعالا» ىعا نءنيفرسصتملاريغهلا ىعد#لوالاوإ

 ةئسملا عوامو # ىودحاع لعو ب اكلا ءىرةام ## ىل>' الا هيمهت نما

 نيس>##ةدابزو ئسملا هير زم ىجارلا لوقيذ (دعباما) ىنوام برعاو

 : ناك امل امهب ويع ريسو اهب وذ رقع ## هداز قيزب رمهشلادبتلا لبا

 ْ | راصع الاىف لضفلا عبدب ىؤ ,كرملا د مثال ##رارسالاراهطا كاك! <

 ( هن دالارارسالاى 0 ىلءانوةةو## ةدرعلا ثحابملا َىياَعَح ىلعابو نم

 ة#بارعالاو ىنعملا ع نم هيفام مهلا ىدن م باللطلا ايك ذا هماع بتكاو# ||

 رداغيال ايارعا هيلع .بتكا نا نالدلا صخاو.ناودالا ضع ىنلأسأ|
 هاصقا مالا قيقح و ما 7 نيدنف علو ٠ مااا ارييكالوا أريغص

 اعرمضتممهتيجاف و *ةرتاف“ى يعاضب نا عم#ةرداق كلذ ىلع ىف مهنماظ

 هلل | انيسدح #3 ريمسع هيلع نك

 + منو 2



0117 

 رابخالا ر ارمسا لح هتيعسو#ليلملا هلل الا ةوقالو لوحالو# ليكولا معنو

 7 نلعب ءادتةالا رب ردا داراامل*# رارسالا راهظا بارغل ف :

 كوب سو هب 0-00 ميركلا ىلا ثددحلعا هحوالاو ## ٍْ

 7 َ عطقا ونهذ مج>ر ندر هللا مش أديل لابىذ سما لك ظ

 نجرإاهللا مع هيد ) 1١ مرجا وهذ هللدجلاب هدف اديب لابىذ أ
 (مي>رلا

 مدهموأ سفالاو مم د ردود ردعم لعقب قاعتم ةئاعتساللهف ءاملا

 روهجلا نيب اعف روهشملا وه لوالاو لد اع ناو بانهشلا هركذاو
 بونصنم ميز مرايا عمال هدحو رورجيلاو اظفل هر ور ' مشالاو

 ىل اكل ءو: هيا - ةناعتساب ىار دعملا كلذ حرص ريغ هيلوعقم ال |

 مولعمب عراض# لعقوهو قىلاغو هللا مسا هن اعممأن 07 :صاوأ ففدصا

 الحم عوفرم معلا ىلع ىن مانا هتختو وشم لم انجزت شاع وود

 لع الد حرسشن ىفاه ىلع ةفايقاوا ةيرايخا ء اء لح هعم وهو هلعاف

 رورجلاو زاجاذئنيخ ةسبالماءابااوا ةّمادتنااهل لال ىساغلل تاريخ
 أ عجار وه هيذ ىف و ذا دلعتم نع لفانملاري_ىذلا و رد فرظ

 للا ع وذ محتلا ىلع ىبهرخؤوالاوا مدقملا فوذهملا أديل ىلا

 ىقلعتملا ن الإ نييرسهمأ ار الع وه مك ةياعو لح هدعم وفن و 2ع

 نيف وكلا را:ةئوه م بك سوا ل.هلا مهراتخا ىلع ىف وذخملا

 | شبالب قينصت,ىا أدتبملا كلذاربخ الحم عوفرع رهتنملا فرظلاف|
 ال آو ىبنصت هللا مسن سإ الموا سبالبوا هللا مسن سد الموا

 ةيللعفلا لكك هللا مسي هل هج نا رهظف ةشادتنا اهل لوتال ةيعسالا |

 لوك لوالا و ا لوك ىف . م 3 ندبللا ن ىعم َّق ا هيك الاوأ

 صضعل ن ٍَئ وز ىه> ١ بيرامالاو ريسافتلا ا وهو نكد ةركيلا ٍ

 توصمروثسملا ف رطلا وأ 1 وع الاو ىناعحملا بابرا نم لود

 هللا مسي اكريستم يوك ل اج ئاردقف لبعف لعاف نه ل اح الت

 ْ وهو اردوم أدق دّلاو م كوم ريح نويل فى رالا ليق و فدصا

 ارودسف اقرطرو رح اورانملا 97 وك نا مث بببللا ىنغم ىف أم ىوضا ظ



 دك كا

 تالا بتع اصو ىذزا لاق روحوا ىه ذم ةبالإلا ءايلا ناك اذا

 نيرمسفملا ضعي نع القن نيب رعملا ضعب هلاذام اماو اوغا هنوكأ عنمال |

 لاوهفل لنقل اواوذ ]يمد تونصوعا لاكتلا نع كا: هلل اتت نا نق
 ناكتاو مانالا ةلع#تلا ملعت سيل انه دوصقملانال بابلالا ىوذ دنع |

 اهيلافاضم اظفاةرورحم هلال ا ةظفاو# 0 ١) لوقىف انكم ا
 هإ لحال ناوكس | ١ ىلع بم فيرعت فر> :نجراىف ماللاو مسالل

 ناب فضطعوا هئم لكلا لديوا هلل هدام كلف اظغل رورحخ نةبوأ

 ف راسمءأا قرعا هلالؤا ةظفل نال حاضإ الا حدملا ههد ىل عدل

 ةرقكلا هللا لسعج مالعلا كلملا لوقف فا ثكلا بحاص لآق اي | حشو باهشلا ىف اك
 حدملا ديه ع ةباكلل ناني تن طلع مارملا“تويبلانأ مار ديإةجر نا ||| ىماغلل تاريخا لئالد
 رطص هتوك لعام نا نع ماضعلا'لدض افلا هلاق امو يضخ و الاالإ | ىذد ىف اهك اغلا لاق
 | رمان ضدنمللا' ددط ىلع لع وغ ا ةطلط ناني" عظمت ل هلال | دع: ماا ىف ةيوبس
 ةفص ىهنلا ىلع لادلا نم ىهنلاال ىف ىهنلا نوكب ناحم الاىؤ || لعق ام هل ليف هنوم
 نجران لاق نملوق ىلع اذه فصنملا ىلع ىنخالاكمانايب فطعوا || لاق كب ىلا عت هللا
 ناس فىطع وم و رعالاو كثااه نك ه : هلاق نم 2 :عاماو. 1 ل تملك ىأب ليد لرذع

 م تسلق ر تخت اظل 00 نوءص عمال علان آل ريغال لكلا لديوأ 3 لوق بسس ل ف

 الظذأ بوصن موأ هن 1 كاتنأ ةيعشأ ةل_#او ند راوه ىا م ةأا فرعا هلالدلا ةزيذل

 رك فزايسلا

 دمتم ل والا برعملا

 ةشادشا ةيلعف ةلآلعاو نحب رل'ح دماوا هب نعاىا ردقملعشل هب لوعفم |
 ن ال نو رال ةفصال هلل ةفصلا دعب هفص اظفلرو رحم ّمم> راو
 هةوص لعخ ىلاَد مهوبام ءاج نا لب فص ونال ةعصلأ ثا 2 ىلا

 ههجاوذ سراد ةلااهبا اوه طنطا هءص نوكيف عئام 0 :ناالا لوالا

 | لج ر مسا ىلعالا م

 الم الخلا

 الاعامجا نحال ةفص ميحرلاف الع نجحرلا نوكي نا ريدقت ىلعو |
 لّدب وا ةذصلا ىلع نابيلا فطعو لدبلا ميدقت زاوج مدعل ةلالعلل |

 فطعءواه د دعت ز اود لولا ىلع ها اللا ةظؤل نم لدبلا دع

 ظ *وهو#

 ا
0 
 ا

ظ

 

ْ 

 ' هلصو 'ضاَو :ةدطابو ىدانأا هنال ءىالال س راغلل ةفص ةهملا وذو[

 ريدقت ىلعربخلا دعب ربخ ع وف وا هنم الدب نجلا لدج نا هل ناس |

 ىا ةءقر ريغ ريد_هل ىلع فو نم هارد يول نورا عذر



0 
 هب نعا ىاردق» لسعفي بوصنموا ةّشادتبا ةيععا اللعاو ميحرلا وع
 مي>انجارلاىف نا معامث ) ةشادتبا ةبلعف ؟ةلآطاو مي>رلا حدماوا
 عفر و ايهرجو امهيصتو اههعفر ةراج اهنم ةعيرس تالاع>ا ةعست

 هتضنوا نياقلا عقر مخ لوالا ردو ةسكعو ناقلا بص عم لوالا

 ع ابث الا ع اذئمال ىت الا رج عم هبصنوا لوالا عفر نات ناذثاو

 خرشل ةيبه ولا تاع وعلا فق بخ اريشلا لاق اذك عطقلا دعب

 عطقلا لعد عابتالا رو ا طربسلا تبجحاصل أمال رويل بهذم

 الاو تا_ةضلا عابتالاب دارملا مث «بيعدبام ىلع لدن دهاوش ىورو

 (هلل) أديم اظل عوف رح (دلا) هيدل عازنالب راج عطقلادعب لددلاف
 هن ةرورم ةلالملا ةظنلو قاقعسالاوا صاصت+خالل رج فرخ ماللا

 فرذخلا هقلعتم نم لّةتلاريكلاو رقتسم فرظ رورجلا عمراذلاو

 هعموهو هلءاف لحما خروف معلا ىلع قيم ًادتمملا ىلا عجاروه ه5

 نييفوكلا رايتخا ىلع بكى وا نيدرمصبلا رايتخا ىلع ةيلعف ةلدج

 ىلع ةئاشنا وا ةيرابخا عسا ةلجخباو أد_:ىلاربخ لحلا ع وفم

 | اىوصنم دجملا نوكينا زوجيو ةشادتبا اهل لكمال ءالعلا نيب قالتخالا
 ماللا نوكي ذّميْح دجلا دجلا ىار دهم لءغل قاطم لوعغُم هلا ىلع
 ريذقةدجلا ةفص ارقتسم افرظرورلاو راجلا نوك زوو دجلاب اهلعتم
 هلعاذ مم ذئنيح رّقتسملا فرظلا نوكيف هلل ناكلاىاا/ ةفرعم قلعتملا
 لدغلا ىف ن وكيال فذ رعتلا ذا انعما قلعتملا نوك نيعثل ةتبلا اكس
 ليق اذك هللوهىا فوذحي أدتبلل اريخ وا دجلا نمالاح هنوكز وو
 ىفام ىلع لو+ دم وهو ضتةم الب فذح باكرا هيف نايريخالا درو

 قلعتل ابدعت نا عال
 هروح ىل ناو ةقرعم

 ناالانوم كانقتلا

 «9 رو> نرخ

 ١
 0 -م لاو انه

 70 7 4 3 راقنةسداف ةيفيلا نأ 0-1 مال ناسا تالا هيف مز ا.ضداو بسسللا ىلع
 | نوك نكفا امهم هرع زازن>الاو دولاب قاءعتموغلوا ىور# اد:ةكريخ هإبيصفت دارا نم 94 0 لا 1 ع

 هلل مال ةلكاشمل اروسكم دجلا نوكي نازو و اضِا هيف اه ىلع امزال
 ناك ناو هلل هربخ و أديم اريدقت ع وذم وهذ عذرلا هلصا ناك ن اف
 تاق نافر دعما دوال قاطم لوعفم اربدقت ب وضصنم وهق بضنلا

 ثحب ىف لوطملا
 لم  ةحاصقلا



 اماوزيرخأت ل! ىأراع

 نيم دعتملا ى أ لم

 هب الا ىف ةلكاشمالف
 تاهباشأا نءىهملا

 هللا الا ايهاعن ال ىلا

 لودصالا قررة ام ىلاعت

 هم ١

 ىلء ف طع بصتلاال

 مهم عقراو ردا

 ااضاْغلا هركز دكه
 يف انكاذ شاح ىف علا

 ح رشق ىعشلاهرك ذاك

 الم  تدبألا ىغم

 لير رخؤملا ىلا رظتلاب نوكت تلق ) مدقملا ىلا نانلاب نوكل دلك ايما

* 18 

 هانءع ردصماما وه (تر) م4 كيأ 6 وف هللا دي #7 ىلا« هلو ىف اك

 اماو لكاغلا مسا ذغا ايهاماو بار يقم اماو لعافلا معا ىنعم وا

 زو لوالا ىلءذ !يزيتاراوناىشاوح ىاك ضام .!ءؤاماو هه.تهوغص

 ةغأانىءاضأا ردت الب ةل الما دهام ن وكب نائع راه جيف
 هن حرمصأم مل د ةغلاباا عم دمام تودع قكبل بر ىذ ىا هرنإ دهب وأ

 ةيقاكلا جرش ىف ىدزلا ميش و زاعالا لدالد ىف رهاقلا ديع مهيزنلا

 ركذ ىذلا هجولا ىلع ىو ذحم أديل ايسخ نوكي نا ىلع عفرلا و
 ىهدنلاال ةيضارعاوا ةيادتا ةيعسأ داجلاو ههدعو فاضااربددت نم

 ثلاثا و ىناثلا ىلع و الاح عشتال ئهو ٌهفرعم هنال هللا نم ةياالا ىلد

 محد !ا/لاقبال هلل ناس فطعواةيلدبااوا ديةصولا ىلع رجلا هيف زوج
 محدلالف اه رعث ديقتال ىهو ة.يظفل ةهصلا ةفاضا نال ىل والا انه

 رظالابف رارئسالل انه ةَهصلا عم لوقت انال ةفرعلل ةفص ةركلانوكا
 رطب و ةيظفا ةفاضالاو لايةتسالاو لا_كطا ىنعم ىلع !هااعشا ىلا

 لضافلا هقهح ام ىلع دب ونعم ىهف ىضأملا نعم ىلع انها اًعُْشأ ىلا

 ةفصاا ةوكف ةدايضلا كاوقلاو ليزتللا راونا ةيشاح ىف ماضصعلا ||

 ىلع ءاثن ةيظفلاهت وك رابمعا ىلءوا َُ ونعم ةداضالا توك راتعا ىلع

 فصول ناكاذاةركلاب ةفرعملا ف صوزو هنا نم ةوارطلا نا نعل ةناه
 ىف نكل # عقامسلا هبايناىف # ةغبانلا لوقكفوصوملا تاذباصاخ
 هلي وأت تلق هليوأت ناكمال كالذ ىف هل عال مساق مال ليه-ذلا حرش
 فاشكلا باص هركذ اهىلع امو ةركنلاكس نجلا مالب فرغملا لع

 رارعمالا اهانعم ىلا ةؤصلانا نم دوعشلا وباو ىواضإبلا هعبتاو
 أَدّيا ةنريخللا ىلع عفرا و الصا لاكشا الذ طف ذي ونعم اهتفاضاف
 ةئاوعقملا لع بصنلاو ةيضارعاو ا ةمادشا ةيعماةلطاووه ما فوذحم

 فاشكلا ىفام ىلع بر دم ىادجلاب هيلع لوادملا لءفالوادماوا عال
 نيب لصف ناكناو هناف دمحلاوا ةقئاسلا ةيعسالا ةلطاك ةيلعفلا ةللاو

 #1 لورعم#



 هي

 براي ىا ءادنلا ىلعوا باهشلا ىف اذكلوعفملا عضو»ىف ردصملا لور عم

 دع ادلا ديالا ىلع وانوصملا ردلا فاكس دالانم هيفا فيعض وهو
 هيل دبلا ىلع رجلا هيف زو عبارلا ىلعو ٌهيظفا ةفاضالا نوكرابتءا ىلع
 ار تع ةيظفلهذاضالا نوكل ةيفصولا ىلءالهللن اب بعطعوا|

 نعلشن امىلعكالا اهطق هب لود ا هيصت قنآنق:سالاو 0 ْ

 8 ىهو ةركن هفصلان وكت ةيظفل ةفاضالا تتاكاذات اق ناذ) ةوارط
 زود فدكفء ىعس م بجاو ىص وااك لكلا لدب ةقرعملاز ءتأدا

 دعتس ملاذا اذه تاق )ف صو الب ةقرعأا نمالدب هدصلانوكتنا

 هيذاكد صان ةيصانلاب# ىلاءتهلوق فاك ه:ءلدبلا نم دقتسإ ملام لديلا
 ىضرا لاق دخلا ىف لعوب! لاتاكف صولا يجيالذ اه ام ديفتسا اذ'امأ

 ىلع بصنلاو بروه ىافوذحم أديل ةيريملا ىلع مذرلاو قاطاوهوأ
 دومحلاوا دمج ىا دجلاب هيلع لواد ل لءغللوا حدماوا نعال ةيلومقملا
 ىللعر ا هيد زو نسال لو هع ادلا هءاحلا ىلا ءادنأا ىلع وا

 ماب رسقا وأدت ل ايد قت ىلع عقرلاو نايف طءوا هيادءااوأ ةيقصولا

 ةيلاحلا ىلعال دجلا سةتنؤا ءادزلا فرج وأ د16 حدماو !ىعا ريدعت

 ةيوتئعم ةقاضالا تراصو هريغىلالد اه]ونع ”ىلا ف ضل, ١ هةوصأ' نال

 0 نعنلا الاّ الالاح عقتال هدرءملاو#فىذ روتل ةديفد

 لوهعع دارملا لوعت 2-35 4 اع عقا و اهانمم نال نياعأ'وهو اهاوب*مىا

 17 1 لضالا قوه ىذلا ىبسلا لودعأا نهب تاادوصلا

 نوكي هالو كل دك نك ها نيماعلاو سبللا ىتمىفام ىلع همالغئا ا

 هيف لز هنأ يا فيد روثللة ديفم هن ونهمدق اطال ا فاهلالودخ

 هل لحن ال معلا ىلع ىبم و5 سدا بلا ىبعو ) ىهنلا لوا ضد م _

 هلعاو الح ع وق رم مععلا ىلع م ةلاللا هظفل ىلا عجار وه هتوضوأ

 .ةيليلعت ةيذ ايد اواديضاّربعأو اوأ ةنادتا اهل لحال 9 5 هءموهو

 أل لي يتلا راوثا بش اح ىف ماصعلا لضاغلا هراتخا ريخالا هج ولاو
 ظ نيتقوكلا بهذمو#هاعدق ريدعت هل هللا نم عاد لاح ال“ ةيوصتموأ

 هةعح أرملا ره ظد أ ةفنهساملا هرات>او ب اوصلا وهو ناتي وا.لاق

 نم

 2 هلوذ نممانثثسا؟ ّ؟

 مالكم ةيفصولا ىلع

 َر وهلا بهذم وهاك

 ر ة>او فضل اهم

 نأ ءاصخلا لاف اقل
 نانو كلا ركنا
 !نهىلعو :لاكلال

 مس لالا زو# |

 الام منال فرعملاوملوق؟"



 نونلا قنا فئصملا
 7 2 5 ١
 07 يس ب مف

 الشم نمل بديلا ىو

 *و

 ةفرعلل دفص عقتال ةلججانال هل ةفصال بابلا ىوذ ىلع راهظاالا ىلا ||
 وه ىافو ذحت أد مريخال<ةءوف سوا ةوارطنب! نع ل قناهىلعالا |

 هيلافاضم اظةارور# ( نيا اعلا ) قيساك دود موهو ليقأم ىلع بر
 ةفاضا نوكو اردصه هن وكري دقت ىلغ هل وعفم الب بوصنمو برا
 هنعلذغي ام هناذ هظذحاف ىل2 ١ بارع الا ىف ىف, مةيظفل ةفصلا
 اظذل بوضنم نيملاعلاو ايضام العق هنركرب دهن ىلءو ىك نزلا ربكاو ىنغلا

 ساس ا هيمو نص “نس مم - صح

 اهل لممال دعس الا ةلجخلا و أدنملاريخ الحم عوف رم بكس وا يلو
 دبجلا ىلع ةفوطعم ةواصلانوكي نا زوجيو هلل دجلاةلج ىلع فطعأ

 هزاالا في رمشنا | ديسال حاتفملا حرش ىفاه ىلع هلل ىلع دمت لآ ىلعو

 هج ولا ىلع درب ]يق ناف) ىوهتنا لم أتيلف ةقد فطعلا اذه ىف لاق
 ةهج نم هقب اس بارعاب ناث لكىيهو ع! اولا نم فطعلا نا لوالا
 محديالف نيفوطءملاالكىف بارعالا مدعا هيلع قدصنال ادهو ة دحاو

 | ذه ل٠ ىأ من تلق ) دي دجل ١ تلج ١ ىلع ةيولصلا هل ١ ىلعأ
 ركذامل ةأرلا فو سس لاو اهو سيرغلا ةقفحىف قيمامدلا فطعلا
 'عباوتلا قاطملافي رعت سبافي رعتلا نمركذ امزال هيفايصي ملامهنا الا |

 بارعالا ميمعت وا باغالا لصالارابتعاب وهف مسواومسالا عباوتل لب أ

 ف:صملا قو ىلج نسح لول أ لوطملا ةيشاحىفاك ىتدعلاو ىدوجولا
 انزل ىلإ لاكشباللا أنه اجل ماش نبا نهم لع مالكلا نم
 لحم هعوتبمل نوكي نا دبال ىذلا ىح الطصالا ال ىوغللا انه عباتلاب
 ةقاالعلز احيانه مب اتلا ىقالطا وا بجاملا با هذرعاك بارعالا نم
 ةقدلا هجو تاق)ريخالا هجولاىف ٌهَقدلا هجوام تلق ناو) ةهباشملا
 مكح لثهفوطءملا يكحنا وهو كل ذ ىلع دراولا لاكشالا مف دياموه
 ادتبملا رب هيلع فوطءملا ناك اذاف هل قام ىلا رظنلاب هياع فوطعملا
 ىناثلاىف طّرشي ثيحي أ دتيملا كلل ذنعاريش فوطعملا نوكمال الثم

 #0 اه



 كلكم

 كالذريغو ًادّتمملا كلذ 00 ريعذ ىلع هلاقشا : 1 اة شن

 ًادتيمري ىلع دتيفريخ فىطءينا كلذ عم حصي فكم طورشاان 5

 هيلع فوطعملالب هامان دع“ كم .> وهامنا طرشلا ل < نا هيأ او>و رخآ

 طرشا|و دعوي ورعو موش ديز ىفاكددعت اذااما دع و موه ديز ىف

 | دي زربخ ىلع ورعربخ ف طعءيفاهصوصخ فال ةهجلا موعىف داحتالا

 ىلا رظاب الو ةلخ ىفرمخ امهنم لك ذا ةهجلا موع راتعاب اه داال

 ىاطءثال ذلغو ور عريخ ناطرشلا ادرك ه ه دينافو 4 عربا ه.ص وصح

 كاّوش الا قذف هريخ ىلع فىطعل امناو هل اح ىلع الو 55 ١ ز ةص ىلع

لا ,ةف2ىفاه ىلع كيو ءريخلا قاطموف
 5 (01)ةفطاغ( و و ) ىيمأم دألبد : رغ

 |رور# رسكلا ىلع ء.هرو بدو رجلا ريعلا و دج ىلع فىطعاظُْءأ رور#

 3 لا هو رود (نيعجبا) ريش ىلإ عجارو 9 ( الإ هيلا ف اضم ال

 1 ل ا هه ةيااحلا ىلع بص :ااورو ها نييروه ثم اوهاكىوت ءاادكأتا

 لضافالا ضعي لاق ىناتبسهقلا رك داكشل ةيفصولا ىلعر او أ رااقأك

 ل ديهعلا لع 2 ةقاضا لج ىلع وأ ةؤرعف عججا نا ىلع هامل علو

 3 ١ الا ىلع ةالصلان نوكمالنا مهوب هنأب ىلا ةلادحولادرو ادعي نون او نا

 نوكنال هفب راصترا سو عججانأ نم 5 هوذحاو ىضرلا» هركذاع : ونية هدم

 لصفملا ح رم ىف نيدلارهظم معشلا هركذ امبو هلبقامل اعبات اديك تالا

 ن

 | لوو ىلع م الكلا دنع ىض اعلا لاق كىنعملا ىف اديك أت ظؤالا ىف الاح

 | اديك أتظفللا فلاحا عي نا # اعبجج اهنءاوطرها انلق م العلا ميركلا |||

 | قطرا» رك دام نا ىتاثاانءو نوعهجلا منا اوطبها ليق هناك ىنع'اىفأ]|

 | نيعججا ةيلاحزوج هيوتسرد ناو فيك هيلع فتك سبل ىرهوملاو

 | نيعججا اسولج اولصف ىور نيهجولابو معلا وهو سوماعلا ىف لاق
 [ ىلاءدهلوق ريسفتىف هيل اللا زاوج ىلا ىبذ اهلا راشاو ىوتنا نوعججاو

 نيءج-أ ف رعل نأ ثتأاثلانعو 7 نيوجا مد دع وأ منهج ناو 7

 ادرؤنم ىا هددو كن ترس ع ف م نيوعح ىأ ةركنلاب لوأموهف سول

 *ت

 ( نوكينازو هنا لوالا نع باوهلاو الاح عمن ال هو رع أو ةقرعم هنا ءم

0 

 ح ١



 ا
 ىد الا هش اح قو

 كيك واولا تاهل
 ءرتو فانيثسالل
 أ م مالكلا ءامتاىف
 أ دم ةاحهلا هب ح رص

 ركنا دقه. صتلاو هلوق

 أ| نر 6# اًماج ناكاذا اًئبشقباسالو#ىضمامءكردمتسساىناىلادب 6# ةيالصتلا ىرهوطاو
 كل ردم يلءءابلا داز هنا هنمامخ ول ىذمأم رده ىلع قباسال هود فطع
 أ ىفرظلاو ء ازا لازننم لماعلا لي رت ىلع هب اوج وأ كتددللا تعم ناك
 همرك !اناف هيل نيح ديؤ مهلّوَق ىف هيوديس ركذ اك طرشلا ةازيم
 ىلا دعب ةفاض ازوجال هنا درو هدعد أم ىلا دعب ةؤاضأ ىهوت عقدل | يي أ ةئاز ليقورمامل ةردقملااما باوج اهنوك زوجنالو بيرغلا هفْىف اك
 أ ثنؤم ةراشا مساهذو هيبلت فر>اهو مهوتلا عفدل ءافلا قؤي نحال
 | ارح لص ولا ىرجا 3 "نكح اس ءاه اهوا نلق ىذ هلصأ اذ
 ْ ريغ نم ىا س الئ ان ء اهلا سسكي دقو اضيا ليصاالا ق هذ ل يكد

 : ادرو ة ال_صلا عع

 ا هيئاح ىف ك برعلا

 أ لولا ليزعتل ار اونا
 منع + اوشا

 ١1 ضرو مدع نكس

 | ىلاعت هيلادزس داتسالا

 ىفو ىنراىف اهحح ءايلا ف ذو ءاهلانكسي فق ولا ىفوأ) التم
 أ| ىتكت ال ةريخال ا ةروصا ١ ىف ع ا,شالاب لصاحلا ءابلا ماصعلا
 | ىلوالا ةروصلا ىف نوكسلا ىلع بم هذنا فرءافاذهتفزعاذاو هبىفاك
 | اظفلةعوفرم (ةلاسر) [دتيمالحم عوف نيتريخالاىف رسكلا ىلعو

 أ| داجو رددملا لوقا لوةماربدةتبوصتم هظفلدا ع هعموهوأ دابملاربخ ||

 دع ١ د

 نال ف. ءدص ىفانيلس الا ىبع واولا لوح نا اذه لاثماىف ةيادعلا ىلع
 نرقالاف واوا ناعم راس رذعت دنع لولذف ميلسألا ىلعو امالك هنوف

 بوص٠.م ملا ىلع بم هدام لا فو نما ( دعي ) فظل هلوح ظ

 لوفاؤذيلصتلاو ةلدجلاو :لعسباادعب ىا ردقملالوقال هيف ل اوءشم الح
 ىضرلا فاو هيلع مدقتبال هلوعم نال هذهذ نم موهفملا ةراشالا ىنعملال
 امارب دقت طرش مدعل نكي ىار دقملا طرشلا لعفلوا ةر دقملاامالالو
 لئماؤافثاهدعب ىهنوا صاب انوصنم اج هدءاأم نوك هريدعت طرشس نال

 هي رمصام ىلع ب ,سضن ال3 كمالغوكو © رهطذ كايدو ة«ىلاعت هلوق
 لئاوؤاىفاه هيحول ْق غقواذ لاقَىح ماصعلا لضافلاهاضفراو قصرا

 ريدةتلاو دقت مدعال نو.اماريدعتب هنا نم جان اف دعب و مهأوذ نم تيل ْ

 ءاقملاانهىف اهعوقو ةرثكل ةموهوملااماباوج ءاغلا («ذهف )تشن اك |
 رعاشلال و5 همم مانالا نيد رثك مه وتلا اذهو اىا 84د 2 مهو هزاكد

 ةنكاس ءاب ىهذرثك الاو ليلق وهو ةص اخ لصولا ىف هذ وك ةلص

 **6 لوقا #+

 ٍ حرش

 سس ل م ابيب بيبي بسسس سال



 يا ع

 ىلءوا هما لع دصقلا لف نب را ةقن 1 لج 16 كفاطفش لوقا ١

 هذهلوقاف اد هىلوةدعب و هللدّلا لوقاىا هللدلا ل. ةهردعملا لوق لح

 رو> نم لوق ىلعءان ةشاشنالا هنيدولا "لج ىلع ىاطع ليقو ةهلاسز

 ةادجلا ةإ_هج نا ىلع ءانن ةيرابخالاوا ءاشنالا ىلع زابخالا فطع
 ىعم حرس َّق ىب هه امدلا 0 ركذ ا ه>و انهو يانيؤساؤأ هيزايخا

 ىا هيلث وهو فودحت هلوهمو د لويعم لعل نأ وهو تدبللا

 ةيسدأل ءافلا نيمو ةلاسردد يف .مأ رحاهداؤال هذتلوقا مالكلا ادهددنو

 ْ ىلء ىئيم لوصوموافوصومأعو ر> فر>ىق (ائع5) نوهصق انه رهو

 الحم عوفر ردتسم فرظ رورجلا عمرا جاو ال# هير ورحم نوكسلا |
 انارعا ل.عب له هدي>و لوصوملا نائف اوقلتخا وهنااعا هل اسر هةوص

 لوصومأا س هنوف نأ رعالاروهطلت أدب لوالا ىلعروه جاف ةلصلا عموا :

 هراتخاو سبللا ى م ىام ىلع رادلا ىف مهيأ مف هدأ و ا انرعم ن أك اذا

 ا 31 هأعل قيل اي عراضم ( جا "نحب و ناصكمالا ف قنِصْلا

 "0 هع لا ىلع ئبهريعكلاو مباتحب ك0 مو رج قرد 0 .

 3 و دعل عدل حير صربع هيل وعقم بوصخم ديعلا هلو هيرور# تبدد رغلا 1

 لع هرورش هيلع هل هءعموضو جاد لعافاظفاع 9 سح (لك )امى

 9 ةلصاانا لبق دو لوصوملاا ةلص اهالحت الوا فوصوملا امذفضأ |
 لوضْوإل ةعص ةلصلا ةلخ نا اداقتعا .لوصوملا تارعا ىلع بارعغا

 لولا ةيقاو أ ادهاع و انك راعإل 0 عمتال لبا نال ء ىدنب شدا 3

 وانس لاو 0 (دشنا شا )لكلا 0 اظةلزورم 00 1

 7-0 كالا حجات :2ىا هدأ عم ةماعلا ةماقاو فوصوملاريدقت ازا جادت

 كك زنا ليضعفتلا نأ نال هيلا عواشحملا راشعانوأ حجاشحالا دشأا|

 (وه) ةمادتا(و) دشال هيلا فاظ مرور (جبايتحالا) هيلافاضملا
 هريخ عوف مم (ةث05) اهىلا عجار أديم الحم ع وفرع صقلا ىلع ىنب
 م د يي 11# ناس هن د ادشا اهل لحال ةيعسا 0-2

 واولا نال ؛ 2 ادتالا ىلعال ى انيلسالا ىلع واولا اناّج امنا ف انيئسا

 ُ لبو اولا 6 كيزو برزعلا مالكىف دحوي مل هنال ءادتبالا عن :

 مالكلا :ىودلا فرع ىف ىف انيثسالاو هلاثما ىف اذكو دعاق ورعو مَ

 لوقللال لوقال هلع

 ىوذ ىلع ال اك
 خم لوقعلا

3 



 0 ل 0

 أع مع حاصملا

 نأ 0 ىراقلا

 ءادتب الا ىهواولا

 ةاحلا اهووس 0

 : اذهو م ق ع الا

 | امهنوكىف 0 اضيا
 نيو | اًريم

 دم

 دك 17 ع

 #3 ىكالام رظالا نم هيفو ىهتنا ردقم لاؤس قد رط ىلع ءاجىذلا

 ريغنم مالكلواهعوقو سبل ةاحهلا دنعءادتالاواو نعم نالف الوا اما
 هدفهم هاج مدت 5-3 مدلك لوا هعوقو هانعم ااو سس هيلع مدعتينا

 ةديصقلا م سد ىف ىبورلا لمضافلا هبحرمد ام اظل اهل هطابترا ريغ نم

 د_:ء ىف انيثسالاو ءادتنالا واو نيب قرفال هنالف ايناث اماو ## در رمتلا
 1 1 نا نم هيف لضافلا كلذ لوق هيلا كدشري ءا 5 4 ةاحتلا

 نم 1 ال لعلب ببلاغ *+هقو بيضات كذام آ

 ىناعملا 87م ال 3 0-0 0 عم

 34 ناو دبالهئاق ْى انك ذا اًيذساقالدالوا 54 21 ءاوجا ظ
 ١ 5 اراما و بديلا نءه ىف ماشه نبا هبحسصأف ىلع ردعم لاهشل اناوح

 رهاظىانن هيمالكنييفانهم اقنودعب ىف ةسادتاواولانوكتنثا هنالف

 ريغاهن وكل ةكغلاب ةرورحم (ءايشا) رهاطاا لابلا ىذ ىلع نال
 نظاو ف الد+ الا ىلعال هيف انثيلا حورس ىف ا”ىاقتالاب م

 '00 ١ | قوز [د مريخ خوف مد( لماعلا ز هقلثل اهيل اضم
 ]| ريخ ع وفرم (لومعملا) ةفطاع (و) ٌدّمادَحا اهل لمغال ةيعسا هل الاو
 هللا ىلع فطع اهل لال ةيعسا لاو ىتاثلاو ىا فوذدن ًاكينسأ

 ا لاو ا فود ًاديمريخ عام (لمع  (يعلا) 0 (و)ه دعب ألي |!

 رو هنأ نعام ه كم 0 لا وا“ هن رقأ ا ىلع :عىعطع اهل ل امال كيك | نليطأو

 ] لكلا لديوا ناب فدطع فاطاعتلا دعن هثلثلا هذه عومج نوكيا

 | ضعبلا لدب فط اعتلا لبق لوالا نوك مهضعب زوجو ءايشا ٌهئلُث ن
 ْ ليك بع 200-2 ىخ َِ اهم يان - ىلا ا 8 :

 ْ هروصقن 0 طايع ةموأى 11 1 مرا

 ! ةنسلالو ة.سنلاب دوص هم عيان لسا نال انما ق اكوا عومجلا

 || عومجلاب ٌماَف بارع الل ىضنةملا ىنعملا نال بارعالا ىف ةيعتالو انه
 «لزع

 ا
 ا

ٍ 
 ١



 « ع

 : ويقتسملا كلاذ 3 نهر هناالا اذهان ايارعا قدس ع ومما 7 ال
 كلل اعفد لك ىلع لكبارعءاىرج !بارعالا دحاو لك ةي> الص عم

 فرد>وا ريهشلا لوعلا ىبعرسسفت فرح ( ىا) ماصعلا حرشيف اذك

 ىف وةسملا بحاص هراتخا و نييفوكلا و درياا بهذم ىلع فطع

 هنوكزو+و ليعلل نايب فطع عوذرم (بارعالا ) حاتةملا بحاصو
 ريخالا لولا ىلعو لوطملا ةيشاحىف ىاج نسح ىلوملا هنم لكلا لدب

 طرشل باوج ءاغلا ( بجوف )ريسقتلا قي رطب لمعلا ىلع فطع
 هل لال مهلا ىلع نيم ضام بجوو كالذك ىمالاناكاذا ىا فوذن

 طرششل اياوجاهعوقوا اهالحمال ةلاو بجو لءاف عوذرم (اهدترت)
 هيلا فاضم رور# بيرقلا هلدش نوكسلا ىلع ىيمريذلا و مزاج ريغ

 نا لاق ام و هلاسرلا ىلا عجار بيرل هب لوعفم بوصنم ديعبلا هلحمو

 أطخ طرش باوج ءاغلا نيب رعملا لوق نا نه بببللا نغم ىف ماشه

 هلا طرغشلااوداغاو ةعارتشلا ناوط دطبار' لابس نا تاق
 ا”هيلع ةئيرقلا م ايَقَل باو+ هطبار ىا فاضل ريدقتب هنع باق
 قدا طرشلا ىلا ب اوجلا ةؤايضا ن وكي و ىوشلا و ئيمامدلا هركذ

 ردغم هب لع ريقفلا اذه 5 لايآ محام ىلع ءاقرخلا تا كوك قا هسوإلاا

 02 هب د ع 668 تالز رربلاب قلعتم رج قرح رع يبقا كالملا

 انعم بانرتلابدي رانا اذه هقاعَتل خ سدرع : يدوب رورو#لا

 ند ءلكلعجوهو قرعلا هائعم هب كب . را ناو انا ىلا لءجوهو ىؤوغللا

 نيعضن راشعا و فاضملا ريدعت نم دب الق هب ةقئاللا هتترع ىف ددعتملا

 اهئازجا بدترت بجوىابدترملاب ىلع قلعت ىف سد ةلاوا لاعشالا عم
 ةثلث ىلع اهلاعشاوا اهسدق بجو وا هلت ىلع ةروصةموا "هلعشم

 ىنعملا ىف اديق نمكملاو اتباث لصالا لءج نيعضتلا ىف .نيلولا ىلع ةبتنم

 نمضملا نعم ةظحالمب لصالاب ْهَولعَتم ىلع ةيلكف ذئئيحو هسكعو
 ْ اور 0 وبا) نيمضتل لاس ,رىلا عجا اريلف لوصف ادارا نم نوذلا و |
 0 لوالا (أ | دليم ع وف مه فال لا ( دم 2 اهبلا لا قاض

 : هدةوص حوذ لح

 ظ عوقرمرهتسمف رظرور#لا عمرالاو هبروري (لماعلا) رجفز>(ىف)



 ءاسبلا مهةجاب هلوق

 1 اةمهعج او كر

 نيب رصبأل ىو نعم
 ٍ هاضنرا و ىذرا لاق

 ' تاحاضملا لماما
 1 هيلع ل+داذا نودججأ

 | ىلا ةفاضالا مزلي ءاملا
 م انهفالا كلوا. نم نيب رعملا ناف هلظفحاف :ماصتلا لضافلا هزكذ أ تلا نا لوذتريضلا
 ا || لك ىلعو نورمصات ءارغلا لوذ ىدو.نوت :ىاس ليصغتلا اذه ”عالك اذه ا

 أ ماشه نبا ناقو اصل»
 بللا نغم ىف ١ نا مسا ةيوصنم (ةملكلا) لعفلاب هه ا ,رطانم فرح (نار 2ك ل

 ٠ نبيك الا باب نم

 ْ ) لع وج محو لا
 : هل لوعفمالع وضولل<ب روريبع هب لوءعم الت بوصخنمو أزادقت 4 رور# :

 ةلض لب ليضحللا باعضا ضعي هيهوت م لياعتال ماللا نوكمدعلا|
 شاع قىدن داد ىككب ريهشلا !|ىلوملا هجرك ةدرالب عوضوملا : ل 3 امال داعلا ن

 أ كم .كاأما وسام اداوغلا ىو ؟ىعأ ةغدرور + (درذل) عا رضلاداوغلا : هثرلنم ريد“ 33 نو

 لاو نيل
 سيل مسوس نال

 ىه لوقا عوضوملا
 قاطت حالطصالاىف
 / لوالا ناعم ةثلث ىلع
 | هطس او هيل وءقملا

 0 عقاولا وهام لئاقلا ع نا هةعاسم درعملا لد 50 هريخ عم ناأإ ىاشلاو را فرد

 ئلا لابو م تيفشا ]| ١١ جلا 52- نم مبننللا ىذه قر كة 1 ا 1 ْ

 (فقرد وا لوصوم مسال "اص ةعقاولا داو باراغالا ٠ نماسه الحال

 1| تذ 3 بم 7 ىناثلاو هوبأ ل رسوم ْ اذكح تارودؤلا

 ( لوالا انه دارملاو الا

 ٍ رولا نمهناف هلظذح ات

 ( ىذ الا هيش اح ىف

 2 ايفل

» 4 

 1 ل د 7 ال صه ) اما نتايساا 24 وأ يبذل ا " ريخال#

 الو عوقم نو للا ىلع ىف داتا نا هتدو هل لال وكس ||

 دزع اذه هل.لمال هدارفاو لعافلا ربك دن ىلع لاد فرد ءاتلاو هلعاف

 عوج لعافلانر يضف نييفوكلا نم ءارشلا دنعو مهعمجاب نيب رضبلا
 1 ىلع ال 3 ع فقر> ناو هلدلر>و ءاتلا و3 مهن قا ءاأ كنءعو ل

 عال هيف 9 لوععم بوصت ه ( الوا (: هن مادتي: 4 |ءو هد هلعاو 0 معا

 ىلا | افلم مورا ىلء يم (ىه ) ةيضارتعا (و)
 ( عوضوملا 1 هيضاّربعأ | إدا 9 10 :ملاريخ ع عوذره ( ظفللا ) ظعدللا ( "لكلا

 ىعمو عوضوأللاب ى 00 رجف رح ماللا (ىنعل) زطعوللا م هوص عوق ىح

 هليوم نمو عوضوملا لعافن هلاع هنأ ىلءةطخلاا م سر هداج ل ( 1ناو

 ظ ةركتناكناو اه.> اص ىلع لاخلا مدهتمدعو ى اهني اماللا ةهطساو لوعفم (آ هل

 اىضافلا هركذ ماللابارور < هنوكل !هضخ ْ
 : تاريخ” هعوق مه ) لعل ")اعمل

 درهما كيوب ق 1 ونال "لص ا_هال جال ةيعسأ هلو هري>و هعسأو

 ْ ديعو كي و اس ليي رعال نيلوعغملا ماعم عاق هب 1 ودعم الع ةدوصخم

 مسالاهيامو ادو>ومىا فو 2*2 ىناثأ ا هلودعمو لوالا هنوععب نيعلالا

 #0 تار رعالا +
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 لوصوللا مسالا و لوصوملا فراا نيب رف ال ءداز شلل بارعالا
 ياتي لوصوملا مسالا ناامهنيب ىرغلا ماو ةلصلا ىلا اههج ايتحاىف
 فو ذم أدّيهريخ ع وذم ( لءذ) لوصوملا فرحا نود اعلا ىلا
 لويعلاو لماعلا تو.سر>أ هوو هلو ةمادتاةلولعاو لعق لوالاى ا

 الحم عوف معلا ىلع نيم( وه) دشادتباوا ةيضارمعا (و ) لءعلاو
 الغ 2 9و3 سمح 5 وكسلا ىلع يم لوصوم وأ قوص وم( اه |ديم

 ىل ءنيم ضام لءذ ( لد)ْدِش ادتبا وا ةيبض اًريعا هلجاو ادا ريخ
 ةعص لحل اةعوذ سه 'هلاوام ىلا عجار بقسم هلءافودل ل : معلا

 ةئيهلاو 31 كب قاعتمرج فرح ءايلا 0 هةلص اهيا لح الوا م

 رورة ريع ءاهلاو هل حير هريع هب لوعفمال#هب وصتموا اظل هن هرور#

 (اعضو) ام ىلا عجارو ةئمهلل هيلا فاصم ةالكرو ره سسكلا ىلع يف

 ربدوت عضو ةلالدواةيعضوهلالد ىالدلاز احم قاطم لوععم بوصه

 3 ١ ايعضو وأ هلوق
 فو ذحم هيسنلاءاب نأ

 5 فاضااريدعت عبض و نامزىأ هل ه.ولوهعموأ فاما واقوصوملا لءاهف ل تحب لذا | - ا 700 :
 نم لاحوا ىلع ىنادنع ىرظلا هايم زدصملا ليزش وا روهدبا دنع
 كدباضإا قاعتمرج فرد ىلع) |.«يضووا موضوع ىدك 03 لعاف

 (دنمزالا) هل حرم ريغ هيلوعفم زل بوصنمو اظغل هب رورحم ( دحا)
 *.ئمزالا ل اقبال ةنمزالا ةقص هرور (د21200) دحالا هيلا قاض م هرورح
 دعت لودنابال تول م دصر؟ دملا عقب صيكف هرك ذه هنلثل و 2

 ىجضولا ىنعملاب هنادارا
 فاضلملا فذح ازون

 هلاَو اذك عضو اذ ىا|
 قا دلا م ايضق لوملا :

 دياوغل ا ةيش اح ىف
 : م وهو نامزلاوهو هدودعم درقم عسب هددعلاو هدو لوم م 3 لاو ثعع ىف ةسايعلا

 مثبتم ف دَضألا
 ىهتنادنمزالا نمالدي و نابي فطع ةقلثلا نوكرنا لع< حاصفالاىفو
 ر دقملا نعا لوءغموا ىهىا فوذخت أديم ربخ نوكي نازو ليقو
 للا عوق يصرهّسم فرط رورجغا عم راخلاو لعفلا ىلا عجارلا ريعدلا ىلا || هداضمو هب هرور ( هصاوخ) ضي«تالرج فرح 2ن) ةمادتبا ©
 || ل < نازوجو ةئادشاةلطاورذوم قا خ ه3 سمح (لو+>د)مدعمريخ
 فرظلا عوقو ذا ةصاوخ ضعب و ىنعا ادم رورو راجلا نوعضم
 د.ثاحىف ىازاتفتلاهركذ اك هريخ لوخدلاو دعت سك سدلا دّدبملاعقومىف
 3 وح دلانوكزوج حاصفالا ىف 9 ببالا غم ىلع ىنعشلا ىف ىاشكلا
 ذاععالا مدعل نيب سصنلا لوق ىلع ىشكال وهو رتسملا فقرالا لعاف
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 مهناف شفخالاو نيبفوكللا لوق ىلع لب هيلع هد امعا بحي ”ىشىلع
 ضعنلا ىن 7 |منبا 1, هه و 1 : نآزوج ذ دا نسالا لا داوعإلا نوطريشيال

 النمل كب يي ذررك د هريح لوح دلاو آدم نوكد 5 صاوخلا ىلا اماكن

 دحا له ملباهشال ىضاقلا ؛ هدش اح قو نها لوط اة يشاحىفهلثءىف

 باص نه ديوي و ىهتنا اعما ضعبل ا نعم نم نوكب ةاحتلا نم
 دزعارب دي ةنرو رك هظادأ مه (دق) لد أو |وما هنوك ”ركدي مل سوماعلا

 ب رض ىف ام هلعاف ال ع وذ نمو لوخ دلل ار قس نسكللا
 ببرذلا هلدغ بج الل نبا دنعو 412 بارعالا ىف * ينام لع َديز
 هن دار اام نال هلعاف ع وذره ديعبلا هلحمو لو>دالهيلا قاضمرو ري

 .ىلحت هيأر هبارعاو ص ذاكلل ةه>رشق هر د م 4 : اك ىلع ئه هظول

 (نيساا) ةقطاع ئى 50 ءارم اك ى ردن هنأر ءاف ىصأم لا دنع برءمو

 رور# ةهةظفادا رع (قوس فطام ( و )دق ىلع فوطعم اظغل ار

 هظغادارع (نا) ةفطاع ( و) ديعبلاوا بي رقلا ىلع فوظعم اريدقت

 هظفلدارم اهه::لك(او ىلو ) ايمثدحا ىلع فوطعم اري دقت ر ورحت
 اظةارور# ( مال ) ةفطاع (و ) امه د>ا ىلع فوطعم اري دقت رورحم

 ةقطاع ( و ) مالل هيلا ىقاضم رو 2 (سهالا) انضر ا ىلع فوطعم

 ذم ه نيه وأ اههدحا ىلع فوطعم اظل رورد ةزهلا ) ءال)

 ريكش الل هيا |! ف اضمرو رم ( ىهنل!) اريدقت دورت ن وكي
 دولا متاح وزي وحب وا نييعت الب ال دارفا نم دحاو ةداراب فاضملا
 ىضراا هللا هبلا بهذ اكن موقي ام ىلا ةنيعملا تاذلا مسا فاضان
 لادلا ليوأتالل ناب فطعوا ةفصوا ماصعلا لضافلا هقيز ناو

 ام ةغلايمر دصملاب تاذلا ىفصو باب نموا. ناحمالا ىفاك ىهناا ىلع
 ى 2“ م ىافاضملا ريد هتبوأ تذ رغلا ةغح فاك كدع 1 حروف 1

 للعفلا ىلا عن حارا ندا كانا عوذ ص( هلك ) ةيادشا(و) ور

 ًادنبمربخ ا ةسادتياةلعاومريخ عوذ سه 2 لع امر

 ادهم نيم“: 0 .سُئأأوء|فرطلبق دو جلا أه ىلع بهم ؟يلخا اذهج ىا فوذح

 ظ ه.ةراشسم ,اعات جرام 7 ىو لايهتسا قرح ل ) "ويس ) ربذلاو

 6*١ دنا دو

4 / 

 412:2 بيع توج



 > ظلم

) كسلا ويمد هعص صلوا 7 ا كا
 ا زل عوف ره( مما

 | لوالا ةلجج ىلع ةفوطعم اهلل ال ةلجباو قتاثلاو ىافو ذحم أديم

 لوصوهوافوصوم (ام)أدتبمال<# عوذرم ( وه) ءادتبالل (0)لدفأ
 ضاوم لعق (لد) ةسادلا نإلاو انوع عوق ناوكسلا غل |

 رجفر> ( ىلء) هتلصواام هفص "هل #اوامىلا عجار هيف ريتسم هلعافو
 : هر صريعه,لوعفم الت بوص:هوأريدقت هبرور# (ىنعم) لدي قاعتم

 ئ وهىا ىود |ديهريخ عاود نسوا 7 و ةهعصرو ري ) كفر

 قس م ىنعملا نم لاح مسرلا لمت ن مل ا

 ا الع تبوضنمو هيرورغ مهفلاو لع ةدلمكا قلعت 3 ىعع ءاباا(مهغلاب)

 نم : فلاح بوصنمواىهللا الون ك.عل هوص روز ( ريغ) هل هيف لوعفم

 ٍ ريا كعل ريح ع وةصواىع ١ لوءقموا لهتسم ىف هريككن هواي هعأأ

 ديمريخو هفالاو عفرلا لقتسمناكنا فو 50- ادّبل
 ٍ زوو وذ

 رو رح ( نّريَسم ) لد 5000 375 5و لدام نءىتتذسم. لب بعلي هنوكا حاصفالاىف

 مهلا ىلا ع - ارريعج !او نزع .نولعملا مي لوععم ( هم 53 551 هيلا مس مكب

 1 اهيا فال“ هرور# هم :هزالا تندر 10 نوع حجر صرع هب لوعشم ( دحات )

 90 2 ل اه. ليصفتلاو هنمزا هنمز الا وص هرور ) هعاقلا ( لولا

 ١ لو هدد هيلا قاض مرور 4 ا 0 هدد هنأ رعا(لوخد هصاوخ

 ّْ 1ع ىقىوطءمر ور (فر>) ةقطاع يو ( هلعاف الحم ع و5 صو

 "أ هلا فاضموا فنصلملا دنع ةياكللا تارعاب لوغشم ( را ) قيوتتلا

 ىلع فوط ءم زور ) مال )ةءطاع 20 هللا دنع أ روهجلا دنع

 0-5 0 0( م الل هيلا فاضم رور# ( فير د )دب ءلاوا تعد رهلا

 عجار مضلا ىلع ى .هريعدلاو لوخ دلا ىلع فوطعم عو3سح ( هنوك)

 لهم لاى أ صم رور# ند رعلأ همت مسالا ىلا
 ! و ديعبأا هلو نول

 ىطع بوصنم .(العاف) ان )هغطاع (و)نوكريخ بوض.٠ هه (أدتن سلا ىعمأ

 6 عرأاوأ بيب رعلا ىلع فطع تبوصخم (اناتن ةفطاع( )أ دتملا ىلع

 نا عجارا ريعكلا| اهلل !فادصمو ًادتبم ع عوذ ص (هضعل ( ةيبادتا ©

 رج فر> ىاكلا ( مساك)ةئادتناةلجطاوهريخ ع وذ سم( لماع ) مسالا
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 ة« ع

 1 .٠ . 4 ” ِ .٠
 ىا فوذمي | دنيم ربخر فسم فراظرور#جاعمراجلاو هبرورمم مسالاو ' :

 لئلا ءعا |ئشأ فاكلانوك شهلا 5 رو<و هي ونيس دنع اذه م
 -اىلاف' ..طمو وه ىا فو ذم ادم ريخ المع عوذ صروه ذئب
 اديه( اعافلا) ىنعا لوعمموا لثمال ءال قاطم لوءغم الحم بوصنموا
 ىلافاضمو ايمو مع وذ سم ( هرطعل طعنا ةفطام 26 ه4 .اكطلا ب ارعاب
 امىلء فطع :لجخاو هري عوق سمح 20 ( مسالا ىلا عج > ارلا ريضلا أ

 ىلءافطعر ريعو مدعملا هضعل ىلع هطع هضعإ 0 واهلمو

 ْ فاكلا (اناك) ريغ ]د .لا فاض مرورج (قماع)ل 20 :لا عم عير أ لماع

 فرظ روردلا عم راطاو ارب دون هيرور# هظفل دأرع اناور> قرح

 بهذم ىلعو هيوميس يفده لع وه ىا فو ذخن ايم ريخ رقد سم

 رو رع هظفل داره ( تن (تنا)ةف ةفطاع ا قبس تارعالاف شفخالا

 اريدقت رورحم هظغل دارم (ىذلا يا انا ىلع فطع اربدقت

 عوفرم ( قرح ) ةفطام (و ) ديسعبل وا بيرقلا ىلع فطعأ
 5-1 . زعل | تناول لع يم لعوم لدا و ثلا قماش ىا فود ايمو أ

 عوذ (ام) ًادسالخ خوذ م( رو 271 22 ادا ١ )هد رعبلاوأ
 عج >حار هيو ٌرَمَسم هلعافو ضام لد ذ ( لد )هادا | ةللاو هريخالخم ||

 (ريغ)لد' حمر مربع هيلوءغم( ىنعم ىلع )هن ا!ضوااندؤ ضي ةطاوام ىلا ١
 ىنعا لوعفموأ هنم لاح بوصنهوا عجرال ودود ةهيمش د17

 ريغاهيلا ف اضهرور# (. «(لةتابغ) وهى ىاووذ ًادنسريخ عود سوا

 لع تعرجع هرور 6 ١] رةعطام لب كر !ةةسمل هيو لوععم (ىهعلاب) ْش
 هل 1 قاعتمرج فرح ماللا (« 00 اهىلع فاطعء هعوو سم ليقوريغ

 ريع هب لوعفم دلوع بوصنمو هب ر ور مهلا 9 هيف عل اتلا ىعم مه عل

 هنوك اهاوذل ال ةفص ارةةسماؤرظ رورىلاورالانوك زوعو اهل يرض
 بببللا نغمىف ماشه نبا هأطخ لب ديعب لاء>اق فو ذم اديفربخ ||

 0 :سفرطظرورجلاو را كلانا ْن فتم ب ميبالا نب ّ تلال 0 فذخلاىف 8

 فاض ءةرور# (هريغ) اه أوءا|فرظوا هل 00 ام ,لريخ

 ١ رتغلديلا فاض مامىلا غج ارا ريعد !او هل وعدم الع بوص. مو مهل هيلا ْ

 *و#
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 دك ١4 هع

 ىلإ ماا رعملا لا يابس ادد ع وذ ع عر ةسادتيا )و(

 لوغشم ( را ) الصم ىه هيارعا ( فرك ) هربخ ( لماع) 8
 ىلا فاضدمو 28 3 وق رع (هضحي) ةفطاع ١ ةناك ١

 اهليقام ىلع ةفوطعم لاو هريخ ( ريغ ) ىفرملا ىلا عجارا 0 ئ

 دا حل هور فرح فاكلا (لهك)ريغل هيلا فاضمر ورحم (لءاع)]]

 فوذحتأ دتسمر خر فتم فرطر ورملاعم راجلاو اريدعتةيرو رع ةزخقا

 انور ءدقو شمخال ا ب هذم ىلع ر>ادوجو هيف 5و ةسادتا إلا ووهىا

م0 لهل ءفطءاريدةترور# هظفلداىه(دق)ةفطاع(و)قب ساق
) 

 (لماعلا) ىغم حرس ئيبمامالا هي 4 رص اك ىنعملااذهب "ىيهناف ةسادتا

 قماش اندم ا وذ سم لص قنم عوذ سريع( (وه)أدتبنع عوذ مح

 هق فى التخالا ىلع 7 مه اا عوق صوا اها لم ال لصفمللا ريعكدنا

 اذك نم لءفاوا ماللاب 5 رعم هدعلأم نوك لصفلا ريعك طرشنا يقف

 ل 3 فوص وم ( اف ) ماصعلا قيلعاعلا هاضنراو ىذزرلاىف اك

 الكت هعوؤ رض ىرذءصةب هاجم ةعموهو ىباقلا دع 6 ع وذ ص

 نزوكيو ةسادتا اهل لحال ىرع " عسا هج مقموو لوالا ًادتبملاريخ

 لوالا بايلا هلج ىلع فىضطع ةيع*الا نزولا ن كم 31 ةفطاع# نوكينا

 هزو+ن ٠:لوذ ىلع ادا ىلعدي رم فط ءزعا لج ىلعوا لماءلاق

 نهن 5 ريخ ىلعأم وه ةلجونا هلأ لعتف وطعم ب وصنهلماعلاوا

 هحرشى داتسالاهرك ذاذك د>اولم اعىلوبم“ ىلع نيثيشلا فط عل اق

 ىلع مدعملا ديهلان وكل مح<!الفطعلا' ذهنا ل ةامو) ننملا اذهلع

 هيشاو> ىف ذاتسالا هنع باجا) هيف اذوخأم الواوهو هيلع فوطعملا

 نه ىا هنم ل اح هلوق
 مركذ هنوكل ةجولا

 ثم هءصا هيجدم#

 ةضّرعم ةلجلا نش

 ملثم ريحلاو أذل ا ني

 هيف هلعاف ضامىلءف (تلنجما 0 وصعملا ليقن ايس ل |هاعأا موهشم' نانا

 حرص ريغ هب لوعفم (ةطساو ( هتاضوا امدهص ةلجلاو أمىلا عجار

 هيلا فاظمرور حم( رخآ) بجوال هءلوعفم توصنم 206 ا

 | (هحو ىلع)رخ ل ياو

 هجوةغصروزحم ص وصخم) نوك لو أريخ الحم توصنم روس فرط

 | رقتسم فرظ ( تارعالا نم ) وه ىا فوذحت ًادتمريخ عوذ صوا



0 ٍِ 

 | هريعط نمو اهنم لاحالحم بوصنموا هجول ةفصدعب فص الت رورخي
 [أدنب عوذ نم ( دار ا )ةس ادّساوا : ةيضاأ زعا (و) صوص# ىف

 ةيضارتعأة لاو .:اوهريخ اردت ع وفرم 59 ىضتةم )دار مال 2 مم ةطساوااب)

 ةسيضارتعا (و ) ىضتقمل هيلا ف اضم رورجم ( بارعالا ) ةمادتباوا |
 سل هوز :لوعقم (ءاعسالا 217 الع 8 م )ع ىه) هنادتا .اوا 1

 ىواضيبلا ىضاَقلال و ىفب باهشلا هركذاع ريخلاو أدّبملا نيب اي 1
 ىلا فون ادم رخ هت لقرظولا ءاعشالا نطل اوكا دنع مسالا ||
 مالكلا دنع ليزعتلا راونا ةيشاحىف نئدلا انهالت ائسالا ف اذهأ]
 عوق ع (دراوت 2 مالسالا هلل ادنع نئدلا نإ مالعلا ميركلا لود 0
 هيلا هذام ىلع ادشبلان م.لاح ءاعسالا ىف حرسشلا ىف ذاتسالا لاق هربخ ||
 8 ءموهفم وهام هليوأتادعب وا أدّبملا نم لالا زاوج نم كلام نبأ
 !ىهتنا دراوتةلاب ءاعسالا ىف هنوكناح ىضت ل ئادي ذه جبرا ىامالكلا ||
 هلعاذ الة عوفرمو دراوتلل اهيلا فاضم اريدقت ةرو رحم (ىتاعملا) :
 كلذب ىناعملا نوكتف ةنعاجلاب اهليوأت ىناعماةفص ةرور< (ةفلتلا) ||
 ريغ هيلوعشم (ب اه.لع) فوصوملاو ل ةفاطملا ]ضلت ةدرؤم ْ

 فرحنا وليصقتءافلا (اهذاؤ)ءاعسالا ىلا عج جارري_كلاودراوتا<ربصأ|
 الم بوصنم ةعاجلا ليو أب ىتاعملا ىلا عجارلا ريلاو لعقلاب هيشمأ||
 اهل لال ةرعسأ "لج هريخ عم نأ مساو هريج ةعوق ص (روما ( وع :

 (ىدتست) ةعابجاب اهانوأت .رومالا هوص ةعوذ ع 2209 هنلت لا 1

 ةلجلاو دومالاللا عجارويظنلعافو ىونعم لماع اريدعت او بخ حيراضب 1

 ةدوصتم ةقرصصتم ريغ ) الع ١ رومال هءص كد: ةوص ال هع وك صا[

 ةءاجلان اهات وأش ع مةلعيب ىدوص كل وصخ م( هرهاظ ( ى ادت 0 هن لوعفم
 لوه# عراضم فرعتو ىيدتسا» قلعت ر> قرح ماللا فم فددل) ٠

 لحالنإجلئاو هيلا رومالا ىلا عجار هيف هلعاف بئانو.ر دعم انان'بوصنءأأ]
 اهلحموب. ماللان رورحم بب رد درغلال يوأتىفىهونالةلصاهلا

 35 ذم نيورضتج الا قطط ( الط )يوكن هللوعْفم بوصنف ديعبلا
 ىعءعواردعملار كدا | ! لوالا يلهفزدقملا لثمال قاطم ل وفم لمعلا

 *# نوكي 9#



 تفلقلتم
 0 لا

 الدب اظذالا اذهريدقت 0 زيوت طالق نأ ول وج

 ىلعالعن ذاملاام ىرعش تبلو ىداوهلا ىف اذكْن ام فطع ىتاثلا ىليعو

 0 | هدلخدوعسلا ىنالوملا ريسفت ف تدجو مناي طع هدد امن وكل والا ٌْ

 هلع سصتقا لبالأا
 ىلاعت هلوذ ىف ىضاقلا |

 نا ىبعست ال هللا نا

 | مهل رسضاو # ىلاعت هلوقىفبرسض!نالاق هنا واحلارادىؤ ىلاعت هللا[ ||

 نم الدب ةب رّدلا باهصانوكي ركذا ىنعمب ناكاذا *# ةيرقلا بادكاالثفأ]]

 هطرعل ضفاخو 17 هننسم فرط 9 ىعملا ديرأ اذاو هأ انا , وأ الة :١

ع و م رسل اذإ ص امأ لقوم 9 - اذه هباود بوصم :
 انو

 : فاضاأ 0 هيلا ف قه املا 00 6 هط 0 ال ا 3

 05 2 نام ا لييرطت رخو طفرمشلا 0 يلمع الما

 راوثا ةيشاج تاوهنه.ىف ايي ىكم ةراتخاو.نم ىف لماغوهو برضنف
 ١ توصتنم نوكتس || ىلع قيم اذا لؤالا لوقل | ىلعف ى ا> ىادجيلل لب نتن :

 ْ ىلعو' اذالاهللا فاضمل جلا هزور# انف "لان وال هيقلوعتم لدا :

 : هرورغوأ طرسشلا لعق اهأ لحال كشي> [:15هلدجو اناعل هي3لودعم ريع :

 هلوعفم مالغو هلعاف ديزو ضام لعف برضو اذال اهيلافاضم لل |
 | لوقمازب دقت دياوضتم ظفللا اذهراشعات ةلذلتلو مالال هبلا فاض ءؤرعو أ

 ظ داع بردو اذا باوح ءاعلا ( لوعملا ام فرءتسو لوقلا

 رثكالا ىهو هيف.ةباكملا ريدعت ىلع اذه أديم اريدقت عوف م هظفا

 هتاوانا نيوتتلاب اظل اموق رع نالي>نوكيف ةياكهلاربتءلال نا زوو
 أ| ىاثلا ىلعو ىفردنم لوالا ىل»ذ ةظغللاب هتلوا نا نيوتتالبؤا ظذللا
 مكاو هنو يمس هلعاذ نخاف )ع تجوأ ١ ىضراىفام ىلع فرب 0

 ةيطوعب اهالثمب رم هيد

 ةضوعب أملأق ثيح

 ناههشلاىف اي هنهالال |
 رالس ىبو اولا ىلع

 * الل ( نوكنلا مكي ريغ طرشل باو اهنو لاهل لحال داجْاو ادامملا ىل

 ال عوفرمو نوكل هبلا فاضغ رورجي ( رخآ ) هلدب لوم بوصنم
 0 ور ال هيلا اضم اريدعْترورحم ةياكللا ىلع مؤرلاب (دي ز) ةعجا

 (رخأ) ةفطام(و ) نوكلربخ (افوعصم) ةياكح البا ظل ازورحجشتوك
 رور<+ ةياكلل اريدعت ىلع بصتلاب ( مالغ) دي زرْخ ىلع فوط ءهروز
 (احوتفم) هل هيلا فا ضم ةناكخ الب اظؤلر دان :وازخ . الفيلا قانضمم اريدقت



4 

 ( دوروا) بجواب قاعتم ( ةطساوب ) اموعمط* ىلع فوطعم بوصنم سل ا
 ةعوو صحو دورولاهيلا فاض هرور# (ةلعافلا) ةطساوا هيلا ف اضم

 ةعوفرم (ةيلوعفملا) :هةطام 922( دورو ٌىأعدم 4 زىلء) هلءاو الم

 نأف اًضدأ دورو قاعتم رح فرد ) ىلع ( ةيلعافلا ل ىلع ىطع

 مس ا”فطعلابز و ددح-أو لماع نعل 3 ىعع ف راسا قلعت

 بودطصطتمو اذهل هب رور( مالغ 4 نوافان هنعسانلارعك انف هظفدأو

 دحاو ىف ر# نيئيشلا فطع ليبق نم ديز لحم ىلع فطعء الخت
 ظل ىلعاف طع ةرورجت هيلوءقملا زاك ناو دحاو لماع ىلوهعم ىلع

 نيلماع ىلومعم لع دحاو رحب نيئيشلا فطع نم نوكي ةيلعافلا ||
 لبق فاسضملا ردقب ناز وك و ءارذلا دئعالا ز وجال وهو نيقلتخت

 | الار,عتسار . كحاىاال
 هلوةىزهدقليصفتلاو

 بجوا برعضف
 خيم

 دورو لءافو طعم فوذهلا نوكي ذيل ةيلوعفملا دورو ىا ديلوعقملا
 ح ربشلا ىف ذاتسالا ه ركذ ا.ك فوزا كللذب اًلعتم مالغىلعو
 دا 7 رض )يسأل هيأ ق اضم زور( "115 0 وب قلعتم(بيسإ )

 |١ هلعاف الحم عوذ موقلعتل هيلا فاضعال زيكالا ىلع اريدعت رورحت هظفل |
 سابا ٌرثكا نام لغةتالف اءاقلاىلا فاض هردصم لك ارعااذكهو
 قاعتم (امهب لوط :م دعاوقلا هو هدرعم مدعل مهضعب لب نواذاغ هنع

 (مالغ) ضام(بجوا)ةغطاع(و) مالغودي زىلاعجار ريعدلاو قاعتب

 برضو ةلديىلع ةفوطعماهل اال ةباعق هج هعموهو هلعاف عون وف سمح

 || ( اضيا ) هنم دبالام وهو أ دّتبملا ىلا دئاعلا مدعا بجوا ىلعال بجوا
 لاسوااضيا مك ضآ ىا ايعام# انوجو ردقملا ض القا طملوعقم
 رابخالاىلا اداع قوكلاح مدقت اب ريخاىا اهيحاصو اهلباع قدح

 حالصا حرش ىو ةيضاّربعأ لولا و ىنعت لل نغم ارش فاك اذه ركذ ٍ

 02 وك ) فانيئساوا لاح ةلجلاوي زولا لاك نباب ريهشلا لوم حاتفملا
 عوق حو نوكل هيلا قاضم رور# ( رخآ) بجوال ه.لوعقم بوصنم

 نوكلريخ ( ارودكم )رخ ال هيلا فاضمرورحت (ورع ) ورع ) ةعسا العا
 ١ كلاولاادبلا قات وو رخعا(ووارو )7 يحتواب ؛ئلجتم# ةظشاو)
 |(ةيلغ) هلعاذ الحم عوق رمو دورول اهيلا فاضم ةرورجت ( ةفاضالا)

 #2 قاعتم #

 اهله نعمهتلفغل 5 8

 راخلا 5 ولد هدعاولا

 قلعتمرعاذهل امماى

 م 8 واعج و اى

 ىلعافطعا ئازهدعإ

 دش ' هلق



 تس سسوس سب اسما كا

 50 انه

 م بيع او ةفاضالل ناب فطيم ) 7 0
 وجا 3 99 ديعا هلو نوكل هيلا فاضمرو رح بدرعلا هدو

 هل لعافلا بئاث ب وسنع قلعتم ( هيلا) نوكريخ بوصنم (انوسنم)

 ىلءليصفتلا دمي لاجالا ىلع لخ دنىئلاىهو ةكلذف ءاغلا(لماعلاو)

 قازاتفتلا لاق ىنعثلل ىغملا حرش ىفو باهشلل ىداقلا ٌديْشاح ىف ام

 لماعلاواذك تالذف لاقيف له ملتصاغتلاركذيذا با لايف ةكلذؤلا

 نإولاو 0 200 4ك 3 هلعاو عراضم( لص ادن عوق مع

 4 :ه (ىناءملا )ذا تا اهل لال ةيعسالا ةلولعاو هريخ للا ةعوف رم

 ةعاجلاب اهلي و أب ىتاعملا ةفص هد ةيوصنم ( ( ةفا1:لسف ارللا

 الو 8 و3 ع ) ىه) هيب انقكبا )و( و) لصمأ هم 3 لوعقفم 4+ [ دب الاى )

 لع اعد اريدعت خ وق مه عراضم 017 0 57 فلا ىتاعملا فاء >حار اك

 دإوللاو 222 .1ا ريخ الدم ةعوذ صتاللةاوأ د 1 ىلا عج اردو. .ةهلعاف ىونعم

 ةهقرضت :هريع : (2الع) ىدت دل كن د لوععم (ىصف ١ هيام .| اها لال

 اذكه و هم هل ١ وص هه و بطال اهيلا فاضم دخلا: هرور#ع

 4 هلع 0 و3 ) ىهر 0 الو لوعفماىلاف' صوهردصود لك تاو

 0 )ةعادشا الا هريجح ع خود لمه (تارعالا) ميالع ىلامجا للام>ار يذلا

 95 [بةلا نملامإل ءتوصرس تنس هر( لال | |
 رك ذا ءاعسالا ىف هنوكلاح وهو ىا ليصفتلا ساي هعموا لد :ىاقإلا
 ا ما) ق.ساعف هانرك نامم عي رخآ هجو هيفو ح رسشلاىف ذاتسالا
 دراوت ءاعسالا وهال, اعف طعةل او وذم أ ديم ربخ د ريخ عوق ع

 8 وةتللرج قرح ماللا( مسالا )هه املا فص ةعوذرء(ةماتلا )ىناعملا

 ناكالذئيف ماشهنبالافا امهنيبلب ةضخمذيدعنالو ضخم ٌدازب سبل
 بدرغلا هذ ىف نيهيشلا الكب ا عةهب اشملابهعلعت مدعو هقلعت لوقت
 حيرصوا حي رصريغ هب لوعفم ال بوصنموا اظفل هب رورجت معسالاو

 | (ىه) ضاّريعاوا فانيتسا( و ) نيزوكذملا نيهجولا لعذهنالل



>» : 

 ُ ظ جوفرمرقتسم فرط (عرادم ا ف) ةهباش 7 عجارأدنبمالح عوف

 | .مزال دبازواروهٌتااوه مفودع .طرع# ب وج ءافلا( قَد ) هريبخ ال4

 هراتخاوة ديس نباهركذ ا فطاعوا ل يهسنلا ةيشاح ىف ماشهن ا هركذ ذم

 ىلع نيم كت ىنءملعف مسا طقو ىبمام كلاورب زولا لاك نباب ريهشلا لوملا
 ىلاعت هللا ءاشن انا سنارخان اجو هيفو حصالا لع هل <النوكسلا
 اهل لحم ال ةيلذ ةلجج هعم وهو ةفاثلا دهب اشملا ىلا عجار هيف هلعافو

 رغتسملا قراغلا لف طءالت ةغوف هوا همادتباواردقملاذاباوج |
 ْ تسح ىف 5 طق قو هيك عراضملا َّق ىه ىا عراضللاف 5

 ( هناف: ) ذي دملا لماوعلا ىلع ان زعم ىف لضفف امهب ارعاو هتناوا
 هعنا لا بوصننة ريعكلاو لعفلاب هيشم فرح ناو ليصفتال ءاقلا
 كد ليمعلا هلا هب ؛ وهنمدللا (يلبط) )ةياصقت ”نإولاو هزي عوف ىه ماغم) 9

 بوصن“ هوا ظةلذر رورخ < مسالاو هباشع دولعت مدعو هقلعت لوعت.نأ

 || بارغابلوغشم( ل ءاقلا)ةهباشلل حرموا حب مصريغ هب لوعفم الحم
 قالطم ل وغْذمو ١ لعافلاىلا هباشم ةيسن نع 'رييمت ( اظفل ) ةياكملا|

 ىا آلي نتنإ قرانوا ةيظذل هج اها اظفل هان لىا ازاخم ةءاشكلأ |
 || اظفل ىلع فطع ( نعمو ) حرشلا ىف ذاستسالا هركذ ظفلل ا ىف
 || طرش فرح (اما) ديعلاوا بيرقلا ىلع فطع (الابعتساو) ||

 : امليصفتل وهو ل | وو مناك ناو ىقالت>الا الارلع طرمشلاى عم 5 فرحوا :

 الات( هستزاولم )أ دسم بم عوف (لوالا ) انه رك ذلا ىف ملكتملا هلجا |

 | رعت سه فرط 6 وجا و هب هرورح هثزاومو رج فرح ماللاوهسأ وجا ْ

 عج ازلاريعشلاو ةيليصفت اهل لحم ال لجخباو أدتبملا ربخ للا عوفزحأ]
 | عوذ سه دنعيلا هلو ةنزاولل هيلا فاضمرورخم بيرقلا هل عراضملاىلإ |

 || ةنز اومب هقلعتب لوقت نا كلذ ةيوقتلل رج فرخ ماللا (هل) اهلعافأ

 || هير ورم تيرقلا لحمل !ءاقلا مسا ىلا عجارلاريعضلاو ماه هقلعت مدعو أ
 (تاكرلا ىف)ذن زاولامع 007 رمريغ هيلوعقم يصتديعبلا هلحمو

 عود سمع 0 5 تاكرلا لع ف ظع (تان كسلاو) حاول لب 5.لوءقم

 ظ لينا ر بةملا عا لوَعْعَم بوصتموا وكوه ىا فوذحم أدايسربخ

 * قاطم 3



 980. .ةيامم دا

 هدرو ا 7 ”ضف احلا عزت ى بوصه 9 ردا لثمال قب

 انه لثم َق سده نس مل راجل َى لويد ناب بد رغلا ةفحنف 0

 ] (برضي )طاع :فطاع (و) وحمل هيلا فاضم اظةارور حم (نرا ضر عضوملا
 ( رورع 0 رحدمو) براض ىلع فدع اربد_ةترورحم هظلدإ أل

 (اريدمترورحت هظعل داره ( جرحدبو ) براض ىلع تا

 ْ (ىناثلا)ز ا.صقتلل طرش ف ر> (اما ) ةفطاع (و) جرح دم !عفطع

 لوبقو رج فرح ماللاو هباوج ءاقلا (لوبةلف) أديم اريده ومو
 اهأ لحمال ةلججباو هريخ الحم ع.ةرم رعتسم فرظ 0
 لول هيا قف اطماظفل رورغا لك 2-1 نا ولع لوالا اما لج ىلع فطعء

 لى كح ةفصال# رورأ روتسم فرط (اذهنم) هلعاف الح عوو ضو

 هب لوعغم بوصنم :ه(عويشل ثلا) لعاشلا سسا 9و عراشملا ىلا جار ريعدلاو

 ليصفتال ءاعلا (ناف 0 وبدلا ىلع ف ىطع (صوصخلاو ( لودعل '

 كنا :م(دنع) يوسأ 1 (محمالا 2.لعغأاب هش ك0 فرد ناو ١

 نعل هيلا فايطم رورحت مدر رز هدعتديق.أ هيف لوعفم هيف راظلا

 ديعيلا هلو هيلا فاددعم رورمم لمي رعلا هلم سال ىتا عجاراريعدلاو

 هلعأف عرا .صم 0 9 آ علا ىلعتم (ماللان ماللا متم ) در لعاف عوذ م

 الاجل هريخو ىعشا و هريخ لخلا هعوو سمح نإولعاو نا منيا هل عجار هيف

 ا ةعطام 0 )كي 2 هيلو ءذم بو صنم )ع ويلا )ةيلم 5 :اهالخالةيع مشا

 (لوخد) م "الا صاخب 4 9 لوعفم نقر 04 !ا ىلع بوصنم (دنع ء)(

 ْح وذ و لوخ دل هناا صم رورد عقيل كويل هيلافاظمرور

 لود قاعتم 6 ءلع)ف رحل هيا ف اضمرورج(فير ءتلا )هلع والم

 ىلا عجار هيف هلع ذو عر انت صصخم# ( مسالا ىلا عن ازا ريعذلاو

 مولعمهيارعا ) وك) دش اج ىلع ف طعلخلا ةعول مه ةلةعجاو مسالا

 ١ ىاطعاظءول رور#(نراتضلاو) وله يلا ف انعماظ غرور (براض) ْ

 نوكسلا وكتسلا ىلع قيمةراشا مس مااذو رى رح ؟فاكللا (كالذك )تراض ىلع
 حتر د 11 ربخ الحم ع وف سعرقةسءفرظغ و لا والخشب دو رحم

 امثال ىَ "الا لمحت هلج نتن ةئادشاتةلجلاو رخوم ًادتبمع وذم
 ١ اهلا

* 

 لوق 3 2 وك|
 فاكلا نازك نع نيد الأ

 اعوذرم لثملا نعم اوسا

 عرابضل و زف دومارمخ

 انوص:هولارخؤمأ دم ظ
 لمتحل اًفلطمالوعفم

 ىافق وصولا ريدعت

 ل ّج>الثمال ئحا
 لعاعلا

 ,النم



 فطع اهذوكوهو ©

 ١ 3يف دوما نإ ا نم

 اثم اداب ا ريخوا

 "لا قدس 25) له حم هب لوعفم (لاخلا) ل أدءب الق ؟< اهبارعا :

 عراضملا ىلا عجارريذلا و لو+دلاب م ءاهلع) هلعأف د اس لا (

»* 
 ْ اوفشيلا فرط ا هذبه نم نال كدب 1 ناب فطع

 8 ١ ملل صحت يدمج جس م

 أ لوا لوالا هل ءاق لل 0 كاذك كلا :> اذا فوص ولا
 ةعوذ م لع رع خياضلا» لس 5 يذلا ناك:را نع 7 ء.هواذل

 ندا ل.ل هيف لوعفم هيف ه رظلا ىلع بوصا» ا دنع ) هريخ لد 0

 5 :رعلا هلجتعرا م ها .؛تاودن ءاه لآ فاض مزور (هدرع ا ْ'

 فر>(نع) 0 ديعنلا هلو دنع دنع) هيا ف اضم رورث

 | فطعء (لاملاو )فرك هيلاف اضمرورحت < (لابهتسالا) درت لاب قاعتم ||

 | قيس 105 6 ارهيف هلعاف عراضم( لقح) لاق 2 ةسالا ىلع

 ارب دوترورح هظفأدا سه ) برض) مولعم (وح) لاطأى ءىطعاأا

 لوعفم ع رظلا ىلع بوصنم 0 5 مج يق 60 0 ع هيلا فاضمإ] ظ

 عجارلا ريعكلاو دنعل هياافاضمرور# (امهلوخ د)ىنالا صةخخاهيف |
 هاحتو لو دل هيلا قاضم رو رك - رعلا هلكث لام .هحس لاو لاطاىلا

 1 اهل لال ناو عراضلاىلاع: >ارهء.3قهأعأف عراضمل لعق ( صن 2(

 1 نا[. ةتسالاب)ا 4.5نيل الا غل هلج ىلع فطعلدا هعوقرموأ

 ْ ا )لاي هتس الأ ىلع فطع ( (ناحلا و | ) صن: < قلعت م

 رول 5: افا صد اريدعت رور<* هظفأ د دامه ( كبش 93

 أ| تد ا مقر م .1و )برع طمس ىلع ف طعار ,دعيرور# هظفادارم

 هْيلا فاض. اظفل رور# ( ىهفلا ) لول ىلع فطع للا عوفر

 ىلا عج ارريعكلاو ترم را ال 5) هردايمل لعاف ال# غوفرمو

 تدرس لمَ ند هرذامأ نقل فو لح ( دنع ءر ىلعاغلا م هاو عراضملا

 || قلعتم ( ئارقلا نع) دنعل هبلا فاض. ورجل رمال مأما.ذ .هعاموي
 ُْط رش فرح (اها) ةفطاع (و) ةر دابمب قلعتم ( لاخلا ىلا ) درختلاب

 فرطع ؤقوأو ةناوحعافلا (عوفولف)ادنسمع وه رض (تبل ثلاثا )ليصغت 1

 هني رغلاذلجلا لع ف طءاهل لال 'لجاو أ ديملاريخ للا عوقر مرهم

 مساوا لعاف ال4 ع وؤرمو هيلاف اضم ازخةارور# (لك) ةذيعئلاوا
 ا

 7 عوفول ل



> 

 ىلا مج أر ريعخ اولكذفص لحلار ور رعتنم :+ كفل 2 عوقو)

 اوان ءناكنا وةناذلك كت لاحد ومصمم( ةفص )لع فلا مس او 3 راضخلا

 هزوريصلا ىنعم هيعك#ب عوقواربخوا ةَميعلاَق لعافدنكا اظفل هيلا د

 اهنوك زوجنالو لوطملا ةيشاحىف ىباد نسح ىلوملا هب حرت اف لع
 بوصنم رقه قرط (ةركنا) شوماعلا ىقاك مال هنالع ووو هيالوعقم |

 قلعتملا نال ةؤصن اًهلعتم اوغل انرظ اهنوك زوكالو ةفصاةذص لذملا

 انهاهد دار انال ركذام تسل ىهف:هانعموا ةهتشوأ لعق "ياه ىلع

 5 راض هلجر ىنءاج)مولعم و ربدتف ىوخللاال ينال طضالا اهانعم
 5 نعملاديرا اذاو وعل هيلا فاضم الو ا اندةَترور# ظعالادا م

 م ىلءىن.م ياو نونلاو هل ليال معلا ىلع ىبم نضام لعف
 ءاجهيلوءغم ال تاوصنم نوكسسلا ىلع قيم ملكتملاءا ءايلاو هل لحال

 ناضيالاو ودطاراّسعا ىلا ةجاح الق ءاباانئذد هتك هس ىد عتب ل3 هنا

 لعاف ع وفرع لجروىْرَعلا حرش ةيشاح ىف لضافالا نضعب يحرس إك

 ناك نأ ودعم هل وو

 ءرجا لا للان اضل

 اذكه ةرايعلاهذه لح

 ناكنا و لكلاى ا هناف

 ال اظل هيلا افاضم
 لانلا5 هنوكا ند عاام !ك

 ع م ١ وأ عنب اسغعاو :

 ل يا العاؤإ

 هةصلا قر لعافل

 اه أح ه) 5-5 هيلع سدو

 ٠ نسد:صملا ا ارامع ّق

 0 3 | هم هل ءاو ٠ لع اف مهنا تزابضو ةسادتا اهلل الي | '”هلج هعموهو ءاح

 ب 29 ا قيفضلاوه اذنه ل>ردغص عود سمح خلك وح هعموهو لحزولا ع حار
 الم

 كر نوكي اغا عومجلا و هب رعم اهلعاوق عم اهنال تاعضلا و

 بارعان ىناثل' ءز ا لاغتشال لوالا ءزلا ىلع عومملا تارعا ىئرجاهنأالا

 | فد سشلاديسلاو ىنازاتغتلا جهنم نوققدلاه, حرمص لوالاءز لا هاضنقا

 || دارا نم ققدتو قيةح انه ماصعلا لض افللو فنصملاو قاجرجلا

 || براض نا نم نيد رعملا نيبرهتشا اف نان جظف لوطالا ىلا عجاريلف

 عئاواا وهام لعامل اذأ || ( رضي وا) نيدب ةحاشموا ظاغف لعافلا مطالب لتر فتم الهم
 د ىلء فطع اريدعت ر ورك لجر َنءاج, ى:يورودحلا عم هظفل دامه

 عقاولا وهام مع اذا لاثملا ىلع ل هلا. فطع نم نوكي ف 2 زاك تراض لعالوك لوخدم

 دنس ٠ . أ دج ردح (لوعداو) مصالا لشمال ةفلكلا ونش قاك ملا
 لودفملا ثدىف هركذ إلا هلا فاضم اظفلر ورم ( مال) عوقول ىلع فطع لدا عوفر
 بس ناطملا ١) مهلع)م ماللا هيلا فاضهرورج )ع ادشالا)لوخد ل ءافال# عوق ضو

 | ِم ةلعم( وح)لع اهلا و عراضملا ىلا عجار ريعدلاو لوخدب قلعتم
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 ||| اذاورده/ هيلا فاضم اريدقت رورجم هظفل دارم ( براضا اديز نا )
 ا هم ادتيا | ماللاو دعا بوصنم اديزو لغقناب هيشم فر> ناو ىنعملاديرا

 ْ خوف سع بكس م هعموهو دز ل عجار هنو هلعافو لعاف مسا ب رابضو

 داره (برض,لوا) ةئادتبا اهل لكمال ةيعتا ةهلجج هريخو هعسأو هريخ

 وك لو>دم ىلع فطع اريدقترو رجم اديزناىا فوذ<لأ عم هظفلا

 ةيادشا م اللاو هعما؟ديزو لعقتاب هيشم ف ر> نافذ عملا ديرا:اذاو

 دبر ىلا عج حار هيو هلعاؤو ى ونعم لماعي ع وفرم ع راضم تاس! وأ[

 ةسادتيا اهلل حال ةيعسأ لج هريخو ةعفأوو هريخ لكلا ةعوف رم 'لولاو

 (ةاهداش ةايباكلا زك للا ةعوقىمةراشا مساهذهو؟ةكاذؤءاغلا (هذهذ)

 ريخ اهدوك زوجالو هذهل ناد فطعوا لكاال !ذروأ ةهص ةعوفرم

 عطش بالنا ةراشالا مسا صن 00 نمنالىنعالوءففوا فوذم ادد

 ,هلدقو ماسه نب ىئال ليهسألا ىشساوح ىقاك بصنااوا عئرلل اهفرصو

 غر !مطما( عافت )2 ندبللا ىخم ىلع اه حرش ىف ىعشل و يءامذلا

 ةعوفرمدإ#عاو أدتمللا ىلا عجارهيق هلعافىوت ءم لماع !ربدقت عوذ رع

 هياافاضمرور# (ع را 11و عم وش دعا لف ط3 ) هريخ للا

 كلف هيوقتلل رج قرد مالا ( مسالا )لعطت :) لعاف الك ع وذ سهو

 قاعتمرجفر>ىف ( ءذ) هه>ورماك هناعتتالز او نط قت ا

 تيرعلا هاك ن ن وكس ١/ ىلع ىف ىبم لوصوموا فوصومافو لفطت

 !ٍ كما عوذرم ( وه) لعطال هيو لووعم بوصنم 2 معملا هلو هيرورغ

 امدعص لحما هرور#غ يإواو هريح وو م (لطا) صا) ميسا ىلا شاع ام

 ريسطلاو و جرالاى «م نم ه.قامل ]ضال فرظ ( 0 5) هتلص اهالحالوا

 أدم لخملا عيوف م يع ا نفاياتنما( ل هملا دا

 عوذلم تا رعاو هعل رقن ءاعلا (هيارعاف رعاف ) هزهخ عوف رم ( بارع عالا)

 هسا صقاننضام(سدل) ع راضملا ىلا عجارلا ريعذلا ىلا فاضم أديم

 ا وهريخ لحن انوصنم رقتسم ف ةرات (ةلاصالا ) ادد 2010

 هطرشل نضفاخ ل .ةّدسم فرظاذاو ةءا.صقت ءافلا (اذان) ةرعز رشن

 اهيحو يك هطرشاذا لماع ثنا':للوو نوما ددع اذه هيأو2 تو صم

 4و

 الخ آدلا ءاننعلا ىف

 : ماع َى م 0

 خس اك
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 فاضملا ىف هيلا فايضا] لاعا مولي 2:1 هطرش ىلا افاضع نوكيإلف

 لءاع نم نافذ برأ برضا نذ وك طرسشلا ءاعما فاو هل اعو الءايإ

 راونا هيشايج تاوهنم ىف مك ئكم هراتداو نم َّق لماع وهو برسض3 ىف |

 بوصنم نوكسلا ىلع نيماذا لوالا لولا ىلءذىلج ىئدوسل ليزعتلا |
 لعف (اناق) هلوقل ثلادلاو ىتاثلا ىلعو بجوا هلوقل هر لووشم لدا
 ثااثلاو لوالا لوقلا ىلعاذالاهيلا فابضم للا ةرور# جاو لعافو
 هظغل داره (برعضد نا ) ىلا لوقلا ىلع طرسشلا ل »ف اه!لخالوا
 ربكاو نيب رعملا ةنسلا ىلع عناشلاو عام ىلع لوغلا لوقد اريد بو صنم

 اك باوصلاوه لوالاو ب> ا1لا نا دنع ىعوزلا قاطملا لووفلاوأ

 عوف م هظفادا سم ناو ديباوج ءاغلا ( نافل بيبللا ىنغمو ىضرلا ف ْ
 لاو اددنملا لامجار هيف هلعات ضام لعق ) 5- ( أدتيم اريدعن

 بوصنم (نوك) اذا باو!هالحئال ن+لاوأ د لاري للا ةعوف ع
 ال# عوفغىمو نوكل هملا فاضم اظةارور# ( رخآ) ب>وا لوءف“
 (احوتفم) رخ ال هيلا فاضماريدةترور<# ظفالادا هب (برمضد) هعمأ
 هرور# 2 ةهباسملا )بدؤوا قاعتم ( ةطساوب ١ نوكري> بوص#

 انهن > تفرع دقو ةيوقلل ماللا ( مهسبال ) هطساول اهلا فاضمأ

 أدام عوف رم (لماعلا) هذطاع (م) هياكل! بارعا لوذشم ( لعاشلا)
 اهل لا ةلطاو هريخ.لحا عوفرم رةةسفرظ ( نيب سذ ىلع )

 فوطملا هللا ىف مث نوكريدةن ىلع اهوه لماعلا مثال ىلع فطعأ
 اضرا فطعء لا هذهذ ةفاطاع اهنوكر دقت ىلعو ةعادشا اهياع
 لماعلا ىلع ف طع بو ضنملماعلاو اهلا هيلع فوطءملاواةةلجا كالت ىلع

 ةعوفرهنيب رمض ىلع "هل ججو ةءلكلاو هو هلديلع فوط ءملاوا قباسلا

 ) ىظفل) ةثلثوهو اهلاهياع: فوطءللاواام وه ةلجج ىلع ف طع للا

 أريخ عوفرم(ىونعمو) ةٌادتباءا او لوالا ىا ف وذيحأ دب مريخ عوفرم
 2 ع وذرمىظغللاو ااه قام ىلع ف طعذل#لاءىناثاا ىاف وذم ادع
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 وغو هرب نم لديوا هيلع فظع ىوذعملاو لفاعلا ىا ًادنيلاربخدعب

 هيو ءادتإم || نا ىلع ء غب 27 ىلع 2 ىوذعملا و نين سد ىلع

 ىلغهالاوا ثيءألا ىنذم هي 3 وش مشلا ىلوملا هب ؛ ح نم ام ىلع ةيسنلل

 فوضدؤملا ريدعت قود 1 هيلع فطعام عم اظل حوف سعه

 هنال ىروض ف.اططءلااذهو ىونعم ”ئشو ىلغفل "ى ماها مهن» لك

 ا عوملا تتيح نم عومجملا لب 5 بذل هيلع فوطعملا كي رستم رسل :

 كلف ءزجلكبرعا هناالا ادحاو: انا رعاوخشساعو ىلا بودنأم

 نيب مضل ناب فطءرور# ىونءملاو ىظهالاوا ماصعلا حرش ىف اذك

 ىلد ةلكادنصلا اهي ءاّملا نا ىلع ءانن ىلوصف: ءلا لكل |ىلَء 2 لديوا

 ناو 95 5 بذنالا غف حرش ىف ىلوملا كللذ اضيا هب حزم ام
 ظ اس4! ىاز دعملا ىعال هب لوعفملا ىلع طهدعا و طا مسر دعاس |

 | (م)أ 3 عوذ سمع غلو لب ليصفتلل ءاغلا ( يل ةالاو) ان ونعمو ايظفل
 ||| عوف م صقانعو 0 تك هريخ لحل عوف لوا ملوطصوموا وصوم
 نوكيا مدعم زيخ لحن ابوصنم رتسم قفرظ ( ناسال ) ىونءملماغب ا

 ىلا عجار ريعضلاو هدعب ظل وان اسال وأ ن وكيل وغل فرط ( هيف )

 ظح نموا ناآسللاق نكسشملا نم 0 هد توص:هرّقتسم قرظوا|م د

 فرظوا ظلوا نوكيلوغافرظ ناسال مت نوكدربخوا هتراكنل هيلع مدق
 مدع هيف ف نكتسملا نم الاخ نوكي نا زوكنالو ظ> نم لاح رهتسم |

 ظ ميدعت لب د وأ هيونيس دنع اًواطه قرظلا ىلكاعلا ىلعل ب مده : زاو>

 كرا ىف اه ىلع اقاظم ةزوج ناهرب نبا ناالا شذخالا دنع أدتنملا
 || اهل لحالواام ةفص للا ةعوف مم ةلتطأو ن نوكت مساعوف ع ( ظ>)
 || نافرظلاو ق.سام :لجباو هلعاف ظح ذيك اماث ن 56 وهتلص
 لوق ىلع الا هسكع زرالو لوالار يفك نم لاح ىتاثلا وا هنم نالاح
 طرعشد لضتاف فنصملا دنع عزاتت ١ ل ءطظ> وا نوكينافلمتمو ناهرب نأ

 ناحممالاق ام ىلع بجاحلا نبا هطرتشااك نيلماعلا نع لو ءكللاريخأث هيف
 امنا عجار ادم لخملا خود مع ) وه) ةيفانيتسا وأ ةيضارتعا ةيضارتعا (و)

 ! يد او ىعاعس ىعاعس ) هريح لح عود مع روحه فرط 6لتر 1 نيب سن ىلع 0(

 "5 امهلار ءا 4



*»0 
 إل 1 طنا, ءاقلا 0 اهلا ) ىون زءمو ىظفلبارعاك 0 عا

 (ىئذلا)حدالا لوقلا ىلع هل لإ هل لال لضفلا ريعك (وه) اد عوق سمح

 لماع خوذ م عر امضنم (فةوت) هريخ ل املا خود لم لوصوم مسا

 بيب رغلا هل لو.صوملا ىلا عججارلا ريعضلاو هلعاف ع وذ ةرم(هلاعا) ىونعن ]|
 اهل لحال ةل+باو هلوءذم بوصنم ديعبلا هلحمولاعاللهبلا فا .ضمروري

 هيف انيثسا (و ) فقوني قلغتم ( عاد عا_سلا ىلع ) لوص وملا ةلصأأ]
 (اضيا) انضيا) عاملا ىلا ع: - ار آدم الع عود لم (وه)“؛ هيص سعات |

 اهم>اضو اهلع و لاجؤار.دةما(ض ال قلطم لوعغم توضنم

 (لماع) هربخ الحم عوف سه رقتسم فرظ (نيعون ىلع) ىصليصفنلاو
 ىا فو ذم أ دةيهريخ عوق
 هنوكل لفاعي قلعتموال ماع ةفصال# عوذ ضر ةتسدهفرظ( مسالا ف)
 ىلع 3-0 4 هيعسال ا الزي مصولا نم اا املزن رولا ىنعمىف

 ىلع ىئص وأ قواب اذيع أود ىلع عجب ىعت الا لعاغلا نال لماوع

 ذللا 6-5 ءاملعلا ضعب لاق 1 رسو هن ةاشلا فام

 رابّتعاب لماع مسالا هاوذ قاغتزو اذه ىلعذ لعاوف ىلع عمك ل هعيال

 هلو ىناثلاو ىا فو نم[ مربع ( ل ا )قيقطاع( م)ئ سولار اس
 (عرأم ا 0 مسالا ىف ثيأو ءا لثم ( فلا اهلبق اف ىلع فىطغع

 ىفقوذح أ دايمراخ هنوكو لعقلل نان فطعوا لدبوأ ةدص رور#

 ادم عوفر (لم اعلا ) ةفطاع ( و ) ديعي نامتحا ىنعالوعفموا
 هرط (مسالا ف)

 لوعشم ماللاب اًهرعم هنوكلدنم لاح ال2 بوصنموا مسالا ىف نئاكلا ىا
 نوكزود هناف هيو انيأسا اهلل الوالوطالا ىفاك لءغلا تفرعى أ ىندم

 ىغملا ىف ماشه نبا هاضماو فاشكلا ىنام ىلع اف اميل سارق:بلا فرظأا

 ةقرعم قاعتملار دقت لم 8 ادفرص ال خو3 سهر وت مس ف

 | ءدبال هنا مهضعب رهو نيف دسعألاب ا.صملا ح رمش ىف كف:صة ىلوملاوإ

 ظ ريخ لحما ع ع3 صر ةاسده فرط نيعم# ىلع ) موأعم 06

 | لماع) نيعون ىءاضيا وه لج ىلع فطع اهل لحال ةلاو أدنبملا
 | عراضم (ىعا) اهيانس هانركذ أه رك دن (نيوسا ىف لءاعو دحاو مناف

 || ىدس دقو رخآ لاغحا هيفو لوالا
 رعام هكر تاشن |نيقباسلا |

 زو لوقي نا لئاغاو
 ان هلماعلاب دارا اثوك

 ل.ءاوعلاو ىوغللا هائعم

 الم  هعمج سبل
 ا ريح هزوكحو

 فرطواوهىافوذحن

 39 ذيضوملا لمعيل و

 مهثلم دلعي ل ايحا]

 أدرظ هوكحزو#و

 نيهدح ولا ىلع لماعلل

 مالم

 العلا نو راسك -] در هو ٍ

 ل 1 ا ْ

 2 ملا اىلعاو طّريعأ

 | رفحا فراظلا ن 1 ْ

 ىلع داععا اليدجومل ئ

 دف تل اءاشالادحلا
 راظلا ميس زوجا

 نيع ول ىلع ردتتسملا

 5 ضم دا_ءءالا

 دانعالا مدعو 01 ذام

 ماذح تلاؤاذا## هيلع

 لولا نا # اهوقدصق

 مادح تلاماآل

 رايتس



 هل تاؤ ىونوم لماعي اردو عوف ع ملكتم
 8 يو (أدد 0 انا هبق

 ظ ادي هلا ىلع ك6 (رمذلاو) نيع#ال ريسوت ةل_جلاو ىنءال 5 ؛ لوعفم

 اهجطتي ًادسملاىلا عجار ا.ه هيف هلعاقو ردتسم 0 (لضالاو)

 اةفزهت 3 اع'ملا ريدعت 1 ةةصال## بوصنم نكس هعم وهو

 يزرع يانا + نءالاح لكلا بوصنم هنوك زوجي و نيّئاكلا ىا
 ىونعم لما اعل عوق سه لراوخ اراه (نناعسن) ض اًريعاوا فان ئسا

 (دسعي )ريظطاو أتي ىلا عجار ةلغاق بان للا ع وفر دينْدَتلا فقلاو
 هيلا فاس هرور 06 نايس هيقلوعفمة يف راظلا ىلع بوص“ .

 هلغائ الغ عوف صو لوخدا هيلا فاشعم اظغل رور# (لماعلا) دعمإ

 ىعانفقلا تثان لوالا لوءغملاف ن است ناث ل اوعقم بوصنم ( ئسا" 5

 مسالا ةسص لانو ى:هرقتسمفرأف (هإ) سا ىلءفطع 0 رطو)]

 (لماعلا) ض اًريعاوا فانيسا 4 2 لَم اعلا ىلا ع -ار را ريخخلاو

 فور )مسا فصرور (د>او )هبا رفا ترس داى) مخ ءع وذ ع

 ىه هيف هلعاف ىونعم لماعي ع وق ره عراضم (هر 2( هريخ ةعوقلو

 لدتا بود: بوصنلا ريذلاو دع الا ليو أت ىقورملا ىلا عجار

 ََق قالولج هدعوعص هد دع وف 05 31 أو مسا ىلا عن >ار هلوعفم

 زرته 0 عوو م لوهحم م انواع 0 )ف 0 اهل لخحالوا

 ةعاججلا كنوع فورملا نا عجار يع هش هلعأف ا ىونعم لم 5

 (فور>) فائيئسا اهلل الوا ةفص دعب هفص للا ةعوذرمةلذعاو

 هلل ةظفلك باكل تارعابلوغشم ( را) رعستاناث لوعفم ةبوصنم

 فن رع ب رخ دقق هيلا ف و ادضو را نا لاو نمو نمو "جام ىلع هللا دبعف

 (ةفاع دقاضالا ) فور ىلع ىطعوب وص :ه(قور>و)فن صأأ سه د 5

 عار أدم ال# عوف م ( ىه) ضارتعاو فانيئسا ( و) را لثم

 اديه ريخ اا عوفر ( ءابلا) هريخ عوفىم (نورسُشء )فورا لا ىلا
 تطءامعت وكي نور ةنادتا اها لالالا اوىلوالاىا فوذ

 فو ذح أديم ريخوا هل ناس ل اليمولا نورشغن ء لكلا لا لدي ةلع

 : د فرظ (قاصلالا قاصلالل) ر دعملا قعالوءفموا مو ىأ



 « + ظ

 ا ةفرسم قست دوش ءام ءلاذفص هنو 56 ولا رخو وه ىا فو دحم اتي ربخ

 :لوعفم ماللاب اورعم هنوكل هناق ءامأأ نم لاح لحن ابوص:ءوانئاكلاىا

 00 الف و قى اونلإ اذكهو ق 000 م هنو 17 - ءاسلا تفرع ىأ يهم

 أ رعت ارب دعت ع وذ رم هاظذأ دارم نسر ةيفطاغ 0

 لوالا ةلجج ىلع فطء اسهل لحم ال هلا و بت املا ىا فوذحم

 هظفا دارس ( ىلإ ) هفطاع ( و ) قاصلالا لثم ( ءادت « الل ) ءانلا

 فظع اهل لال :ةلخلاو ةئلاثلاىا فو ذم ادتمريخ ايد وفم

 (ءاهتنالا )تافوطعملا نع 1 ءىح 2 سام اذكهو ته + ديعيلاوأ ةبيرقلا نول ىلع

 [تبمبح اريدقت وخرج هلعخل ناره (نم) طاح ووة لوا جل | ١
 5207 ) ةزواحملاو )| اضا هلءدقامل اكو (دعملل) ؛ هعل فا ىاف فود

 ىافوذح ادتسرمخا ردت ع و3 سه هظفلدا م( ىلع )ةفطاع هواداقبلا

 ! اظل 4ع ةعوف ةرم(ماللا) ةعطاع ) ,و) قيسامىل آم (ءالعت (ءالعتسالل) : هييساتملا

 )ن - علا 50 سم لثم(ليلعت ءلعتلل) ةسداسااىا فوذ ًادايءربخ

 برو دياغلل نت >و هيثألل فاكلاو فرظال ىف و) لبلعتلا ىلع طع
 مهسعلا ىلا عجارلا ري_ضلا (:ةءانوالواولديلا فاضم( متسقلاو اوو لبلقتلا
 هذه بارعا ا دق ( 5 نشو )قتال 6ك هبل فلفل
 ذم ىلا عجار امه هيف هلعءاق رقتسم فرظ (ءادتالا) ق.سامم ظافلالا
 قوزع أدم ريخ الع عود مع بك ص وأ هيلع 7-00 هوم وهو ذندو

 نا اكلا ىلا ةَقرَدم قاعت1اريدقت ننمو ذا ءذص هنوك ز. و امثىأ

 طفل نعذملا لعْلا نم لاح ال بود ةرقتسم فّرظ (ناهلىف)
 نوكيافوذ و اظوفلم نوك اي لاخلا اذ ناق للا ءادش الريد نلاوءادتاالا
 (ىضطاملا) عصملا ىلء لدن ةالسلانال؟ادعاق ةالصلا زو وح الولدم

 قيدحلل ( دق ) ضارتعاو ا فائيتسا ( 5 نامزلا ةدص اريدقت رورخم

 0 دما فلاو ىو 4 لما ع 0 (نانوك) ل التل عم

 9 هريخ نوضتة (نيعسأ ) نثمو نم ىلا مجار هما للا )1 عوف ع
 ةسدالا ىاوؤ دأب هريخأ ريدش ع وفرح هظفادا م (902 فطام

 قءذ أديم خاريدةتع وفرع هظفلذاىع (!دع) ةفطاع (و) مشع

 يطا

 ىلاعجار هلعاذذ نر
 راسم دنمو د

 نمو دع ىف | م ار

 ان وهس

 نءلاح ادعاقناف ؟

 هيلع لولدملا حملا

 -- هواصأا 0



 مك
 ا 00 للا عوف نه نة قرط (ءانثلس الل هلا 2 رع ةعداسلا ىا ||[

 صضارغاوافائيلسا(و)ن اًناكلا ىاادعو. ,دادل ةفصواايهىا فوز

 : عجارلا ةيتلتا فلاو ىونعملماءإ وفم صان عراضم (نانوك.)
 0| فائيتسأ 2 ةريخ بوصغم (نيلمه) هعما لج عوف ص ادعو الخ ىلا '

 ْ لولدملا نيلعو امهذوك ىلا عجار ًادرم الح عوفر ( وه) ضارتعاوا ْ

 ئ ةيارعا ( عاتتمال. الواو مريخ عوف هرم (ز رثكالا) نيلعذ نانوكيب هيلع |[

 ||| لغاف الحم عوفرو هيلا فاضم اظفلز ورث ( "يش ) قيساعرهظ]]
 رور#(هريغ ) هقلعت1 هللوعشم عاتتمان قلغعتم ماللا ( دوج ول عانتما |[
 'ئد ىلا عجارلا ريعتلاو دوجو لعءافال# عوذرضو.هيلا فاض٠ اظفلإا

 010 لوا عارم منوكشلا اع قيمط ط(31) هيلا قلم
 ىلا ل صتا اذا اد>اواوسا الوارح وا ر+فر>الوأ كوك ىا:قاش لا نم ْ

 ىءياذه ىافودج 1 مريخ للا عوق نضر كم فرط اذاو 00 ٍ :

 ا لعف (لضتا)هاللضتا !ذا ل صاح. رجح فرج هنوك 3

 فاض ءل#لاةرورم العا .هلعاخ ( ريعذ) ريعذ) الولىلا عجارريعطلاو لصتاب :
 [[قاءتمرج فرح ( :ىع)الوافركذاه ل لج اة ) تاليا

 : 1 لو فمالح بوصنمو هياربر مترو رج هظل أه (1ن)لخدل 1
 ظ اا اه ىلا عجار ىه هش هلعاف بتات بوستم مسا ( ماه فت الا 3 هفلجتلا 4

 ْ انديخ ةعوفسماهذ وروح وأم هوص اظفارور م بنا حت .ةعموهو ٍ

 :عوق سحر وتسدم ف رط (لياع اعتالزؤدقملا : قعانذب وصن :هوئ رهئافوذ#

 قب ,ساه بارعا: لثه (: .جيزلل لعاو) ىهئاأ فو دمنا ا ريح الحم ]

 هير وا رج فر> لعل نوكي ىا:قابسلا نم مهفامل فرظ ( (ةءاقدإ

 59 يق فر ظاوا 0 نيب ةبسنللوا ةغاىف مسالا |(!

 ريدعت ل غال ةعصو' عاق ل عيردش وود هنزكى عي اذه ىافو ذم '

 ةركذ هرب دوس وأ هتيلع لعل علو هانا هلو ناكلا ىا هةقرعفم قاعتلا

 ”قيماغدلاهركذاكاندب زىفاكمب ىعمتلام ةدارايةركذ لعن اب هنعتابزانا |[

 دور( ليعع ) نولف اغمنع سانا ربك اناث هظفحاو بي رغلاةقعىف '

 .[| قمم (دب )سنجل ل (ال) ضارتعاو ا ىائيثسا (و)ذغلل هءلافاضمأ]]



 ئه

 دي مم 0 0

 || ةراشا مشاهد هو رج فزح ماللا(هنهل)المساالع بوصنم مهلا ىلع 1

 ةفن أسم اهل لحال ةليطاو الريخالك عوف ه رةدسم فزظ زوروملا عمأ

 دئا.ح هنال روهججا به لد ىلع كدب َم هللا قلعت ز والو ةتضاطسا 1

 نيد ذادغتلا لو نعالا ف اضملاب اهباشم هنوكل المسا نوي نا:لنو

 فاضألا ئر## هلءازجا نونملا مسالا كريب اليج.علاطال اوزاجا مهداف
 ىي٠ امدال هحرشو ىتغملا ىف ام كالذ ىيع.بارعالا ىف هارب ىزرجا أ
 ءارت نكل هيراملا قلعتل الرعسا اظقل بوصنم برعم دب كلامزبا لاقوأل]

 ض.!نع لةناموأ
 زاوج ند نيد دادغتلا ْ

 هنوك مال محتال قاتلا |
 ىلا هنةتاكسل ![ينبم : ٍِ ش 0 ٠ ' ظ
 دل | مطقلا يع اهيصنو اهعقرزوجتالو هذهل نا فطعوا لكاالدبوا
 | هرك ذاك اللريخ دعب يخل .غ وف سه رقت سه فرظ ( قاعتم نم) سحاك

 | ىننملا دبلا نعي اذه ىا فوذح أديم زبخوا حاتفملا رشف ففيرشلا
 1 نوكينازو<و ىباج نسج ىلولل لوطملا ةيشاعىفاو قاعَتف نم ناك

 ' ]| قابسلا نمموهغملادبلا تتئالب و ادنه ءافتنالا نعم مهفلالب اًهلعتم اجلا

 ةعضب( قورحلا 7 دوجوم ىىا فقوذ#ع هريخو فاضملاب هعمل هئيوث

 ا عجاراا هيف ريدان وا ؛ةهلوهو رتساا فرظاابوا ليزيتاا زاوناىفاك

 | ةناالا نوي رسضبلاهزو< ل ناو ردصملا ىلا .عجارريمكلع نام ددلا ىلا

 الأ ن ومَدَملا ةراتخأو نويف وكلاو جارنسلا نباو ىتامرلاو ىسرافلا هزوج
 لإ حاتغلا كلملا جر مهيلع حااتفملا.خارتش نم هزيغو فو رشلا دينسلاك

 || رو ر<ثوا ىف انيثسا "هل او وهىا فوذحم أدايمريخ عوفرم ( لعق)
 | ف ط ءرور#وا عوفر (ةهبشوا) ىقلعتمل نام و فطعوا لكلا لد

 | (هانعموا) هيلا فاضم للا رورخم لف ىلا عجارلاريعضلاو لعف ىلع
 ْ عجازلا ريوذلاو ديعيأاو' بي رقلا ىلع فطع اربدعت رورو وقع

 | ضب لد رور (كازلا ) ءاننلسا فرح (الا ) هيلا. فاضم:لءقىلا
 ]| ىحو ضعي لدب ناكوأ هنأ نم مهضعب هلاقامو راتخلا وهو هذه نم

 ىلا مب مهلا باوجلاو هسأر اديز تب طق 15. هم لدبملا ىلا ريعطلا
 لإ قتلسألا صعب قتلسملان ا هتدافال لدتملا ءانثلسالا هني رةلانه رتعذلا

 اهنن ) ءاتتسالا ىلع ايوضنم كارلا ن وك زوجيو ىضرلا ىفاذك ةنعإإ]
 هسا



 ةيقوفلا ةانثملا ضب
 نام ىدد لوءؤلل ىبم

 ىكىف ثدنأتلا كرت لبق
 نيعذ: الل صاغلل دنهم
 بيجاف تاكا نعم نك

 لصافلا لحال لمعلا

 نم هكر بو بججاو ريغ

 * أ[ بجاودتهم قص

 2 | ثدنأتلا كرت نوكي الذ
 لصافلل دنهن ىنكن م

 بدبللا ىخ 2 حرس قم

 مبتسم نيشلل

4» 
 فورألا هذهىلا عجار الم هيرورجم ريمضلاو ضيءّشلل رجفر> نم
 ىلا ةجاحالو كازا ةفصال# بود :ءوارورجم رقتسم فرظ عومجمل و

 مكح وهو ىهذلا ده عال الا ىف فد رعتلانوكلانهّدفرعم قلعتا اريدعت

 ةيزيملاةلججاب ىهذلادهعلا مالي فرءلاف صوءزودتاذلو نعم اىفةركللا

 دارس (هللاب نك )مولعم( ون ) اراغسا لمي راها لثك 6# ىلاعت هلوق فاك
 ءا كلو نضام وكف 5531 ديرأ اذاو ودل 4. .ل فاضم اريدوت رور## هظفل

 ةعوذ صوا ظةأهبةرورحم ةلالللا ظفلو' ىلا قلعتمريغدباز رجفر>

 هذه اجلا لاقو روهجلا نيباوذ روهثملاوه امىلعاذه ىكل عاف الحم

 نما ءوهو فتكا نعم ىكنيعذتل تاخد لب ةمازب تسل ءاينا

 قتيل ىا هيلع تل اريح ل عفو هللا قا مهلوق ويختار و َْن اك

 جاي ناو ءاتلا كرم دنهو فك مهأ]و5 هيجوتو 32 مرج ليلدب لعفمو

 نافةرمثنمج ,امو قرو نمط ة- ةامو لل. ادب ب جومالزو#بو هذ لمصاغلا
 لقاءا اكاذاو صال اه ديص قمحتالء الاه دنهد نسحا كلوقب ضروع
 زاوج ىلع ةفوقوم هلوقةىكو ءافتكألا ريعض لعافلا جبارسلا نا ناقو

 6 انيك نييفوكلاو ىامزاو ىسراةلا لوقوهو ردصل اريعكب 0-6

 مس اييفقتر رج ئلا ضأ ىه رد كوبميع) نما و)دبييلل ىنغ :

 امو عوفر 0 ورح توبح ٠

 ربدةن ىلعا ذه ازا ىلع ف طءاربدٌةتبو ص:هوارور# : هدم اول رت(تو)

 نا نيونتلاب اظف) انوص:هواارور<#هنوك زوج و ركالاوهو هيف دب اكحلا

 فرس هنهلوالا ىبعذةملكلاو اذ ظفالاب هتاوازا نيونتالب وا ظفللاب هتلوا

 دارص (اشاح) ةفطاع (و) ىذراىفاه ىلع فرس هنم ريع ىتاثلا ىلعو

 الخو) ديعتلاوأ بدرقلا ىلع طع اريدعت - وصخموأ رورو هظعل

 انركذاف لءاىف زوو اشاح بارعا لثءاهلك تارعا (لعاوالولو ادعو

 عجارلاريعضلاو لعغلاب ةهيشم فرحناو ةيليصفتءاغلا (اهئاف) بريف
 اراض( ىلخت) ىف رح (ال) نا مسا لكلا بوصنم تاينثثسملا للا

 اكل حد شالا ناسا ىلا عجار ا ىونعملم 5 ع وح

 46 هربخ



| 

 م ظ .

 روز (كاز هل ذا ينعم ذاع« ضغةتللءاغلا ( رورجف) قلعتتالب
 فطع اريد دهن رورجهظفل دارم (برز دفطاع ( وب روز علاق اضن

 سس

 ضام(ناك ) ىفابن قالعتم (ام ىلع ) هرب خارب دقت عوفرم (قاب )مالا ىلع ظ
 هريخ الحم بوصنم رقدسم فرظ (هيلع) رور# ا ىلا داع هيودعا |ضقأت
 فراظال فرظ ( لبق ) هتلضوا ام ةقص ال#أباو ام ىلا عجار ريهضلاو
 ريئذلا ىلا فاضمو لبقل هيلا فاضم (انهل اوخد) هب دقو 22

 [| (قورح) أ ديم عوف رم ( رورم) ةفطاع ( و) برو ُكازلاىلاعجارل
 عوةرهرهتسم فرظ (قئتد (قئتسملاك )هيلا ف اضن ( ءامشتسالا) اهلا امض

 فاكلانوكزوجيواه اقام ىلع فطءاهل لا ةلجلاو ادملاريخ للا
 | دنع قثتسملا ىلا افاضمو أدّنملاريخ لدا ع ذره لثملا عع اعشإ
 هرورعد الب لثملا ئ عك سا اكلا وكول كد ودمع تاه نعل ادا

 1 ىوغللاهانعم هر دير نا ىقدتسلاب ق 1-0 (الا) ةيلعر 1 |ىوزرح لوحدك . ظ

 الا لدا تبوصخم رودس فراطظوهذ جال طصالاهأزءم ردي راناو

 هيشا لبق هناك فاكلا نم موهغملا هييشتلا نعمه رف لماعلاو نؤتسملا نم

 قلعتم ( 1 ءالا نم اهل لحتال ةيعسا 1 .هريخو هع از

 ظ نئلدلل ةفص لح ارورجيوا الاب هنوك لاح ىثتسملاب ءانثثسالا فرح رور#

 م ةاوالا وهىا فوذحأ دترمريت للا عوف مو' هفرءماعتألا ريدعتب

 [| لاح ل ىلا بوص :هرّقةسم فرط( ام ىلع 'ضارتعاواىانيئشا اها لال
 || ىا فوذ#أدتيمريخ للا ع وذ موا هلدغص لحما رورو ا ىنئتسملا نف
 فرخ نيسأا( 'ىيس) ربجلاو أدسملا نيب هة.مكحلا ةءسنلل وغاقرظواوه

 ظ )و١ هةلصوأ امدغص دلل اوام ىلا اع ديف هلعام عراضم* ىو يو لايفتسا

 ْ || هيلا فاضع اريدعترو 5 *هظعءادار م (الول )أ دنت : عوذرم (رورخ)نهطاغ

 أ لعالتلجلا وزخ ([هتضلالا الع ف طءاربدهترورحم هظءادارء(لعاو)

 ا (آم) ىطعوا ضارتعاوا انيلسا(و)ةديعبلاواذبي رقلا لع ف طعاهلا
 أ :ةةصئلجلا اوامىلا عجارهيف هلع أور فةسمفر ظ(هدعب )أدم لحل عوذزم

 | أدتنملا ول ريخ )هيلا فاض هروردملا ىلا مجارلار يمض ئاضو أه
 أ (ديز كر هل كالوا )مولغع ( (و2) هيلا فاضمأدّنللا ىلا ارنا ريعذلاو



 قدم ْق 2 رسوم لو و

 هينشنلا ىلع توضنته

 لعافلا مسأو ل اوعفملاب

 ريسغلا لوعفملا مساو

 | امه همكح نيددعتملا

 للنل ةرصأا مكح 1-7

1 

 بوصل“ ق مث ((1نيع 0( هجوأ !نس>ىف اك لودفملاب 5 يبين ىلع ال ْ

 لحنا توصيف رورولا ىلا عج ارلا ريع ريمضلا و لعفلاب هيدسف فرد يله آه 1 اسه>ورشو ةفاكلا

 نعش و ةداكللا انمار :عأر ا 4 9 2( هرمبح : عوف سه ليش 0( ىوسأ 00

 | مكال اركصأ ا لأ ”ىف ىهو نال "لص اها لال ةيعشأ هلج هزيخو

 حي سد ريغ هن لوعقم تبوصتنم كل ءنأا انهل2 و نلعب روز 565 علا ! .ٍ

 رالثم

 ىلع اتاك أيصن ىأ.فوصوملا ريدوت بوصنأ ازا ع 2 موعمموأ, ٍ ٍ

 رفتدم فرظ 2 ةفاصتل ( كيشر كحر هم || راظنيال كول فلكتف هأ هنا[

 هيلافاضد هيف لوعفمىلا عن :>|رلا ريعضلاو هيو لوعفم هعسصالخ عوام :

 فوذحت هريختلاو | ديم ع وق نه ديعيلا هلو هيرور 5-5 رهلا راد ظ

 فطعوا لكذ 5 ةهوضص هب اوضن 5 ةعيسسأ 7 ادعأ هب 1 الحلا

 فطع اهل لحال ناوأ اذه ملازيخا هدا 9 سح ( بود: 5 هذيهأ ناي :

« 

»* 00 
 دون ىقنعللا كيعرأ 5 9 ء 7 ف ام اردشفلاو ور 4 كيتا هان

 35 !!ىلع ىف .ه ل هدم زور ربعك قاكل |او ء ىدا ق لعمر 2 فزد

 ا كالهو "الهو ةباوج مالا ودود»وم جلالول 94 هيه اهف تاو ا مم ايول أب اودنو

 | (ئاقدير لءا)ةفطاغاو و) الوا باوجا هل لال لج هلءافدي زو ضام

 ||| ىغلاةبيرا اذاو وت لوذين لعن كلج ءازينع ةورخ هيلهأل هانم

 المم ع.وف رهو انْ هب رو ردي زو 'ىشب قاعتم ريغرج فرد لحلف
 © ادابم عوق رم (.رور# ) ةفطظاع 7 هريخ عوف سع عاق و أكد
 .هلعاف ضام (ادع)رور2 3 ءاا فاض هالرورجت لوضوموا فوصوم

 اب اةمحتع ةراشا مسا ( هنيه) هن اصوا اه ص ةلطاوام ىلا عجار هيف

: 

 يضم وبس صب تق

 وصنمو هيلابف امهم اظل رور ع( ل اا ( ةكيعم 2 98 رهلا نع

 2ث
107 7 2 2 

 ببي سسسسبس وس

 وهرىا فوذحم دن ارخ ارقتشعاف ىظرلبا هنا لع لعج اماو دقلعتمل وواسع

 / الحم موزرجم غلا ىلع اوس سدو (نا) طغت

 0 0 ساس

 اهي ىلع



 تبطل 0 آو 4 13 كافف ىلا عج

 || ىنعملا ديرا اذاو واميلا فاضم اريدعت 0 :هظغادا 7 -_ ْ

 .لصتم عوفزم ريا هل لحال نوكتتلا لع بم ضام لعف صل
 ) 0 ٌتيلصل قرا دصتملا فو هلعاذ لاا عوذزم مندا! لعإ ا
 ف طءارب دهنرور# تيلضؤئاهف و ذم عمدظغأ دا رت( دسار غلا ا
 فى طع نم ه نول“, 3 مهوت مس جسملا ىلعاالا .رسملا ف نيلض ظ ها ىلع ا
 3 نر روطلل 8-5 وا) لفت الف ؛ ريظنأ ماك لاثملا نع كاثملا |
 طرش فرد «(نا) ةناكللا بازعابلوةشيم (ه1) هيف لوعذم قلع طع ا

 (انال) ناكمش ربا ع وذ ىغ (را+) ناي ال مور ص قانش ام(ناك) ظ
 َوَحَو فو ع انجلاو طرش لف اها لخالاهلةباو هريخ بوصتمأ|
 1 ةفلطأع (وا) ه] لووعم هنا ىلع لج ل2 |بوصن هروز<اف ىأ هلدقان هليرعنا ا

 أ هتلصوا ام ْءْفضَرَة دم فراغ(ءانءع)امال ىلع ف طغ لإ بوصدن() ا
 ظ اديز تب سنن: ) مولعم (ةود )هلا فاض امال ىلا غجازلا ريمكلاو أ
 عملا ديرا اذاو.ودعل هيلا ف اضم اري دقت رورج ف (عبت داك

 |[ هل لوءدهخ ساق ]عدم 555 الو هلَوكعم اذ زولعءاقو لقد تن سخفأ ا
 1 |[ ىلع فاطع اردوهت رور# < هظعأ داع (تدصع هع 210 5 '

 مسا همو تيصعت َقلعتم رج فرحي ىو ىءاللاةيرا اذا ووكلوخا دم ظ
 'ىضصن ديعبلا 123 قب رورحت : نب رقلاه كف معلا ىلع يف ماهمتسا(]
 || توك ىلع م تكسلاءاهءاهلاو لعاقو لحؤوهو هعلعتل هل لع ا
 ىلع ى وهم نأ نيد . رعملاض عب كاقَو داتتالان ها 4ععم نق لع هل لحال ش

 فاطعع عاوق سم ( . لوعشم) ف2 61 3 ب هلصاذا اريدقت نوكسلا | 1
 عوفرم (ريغ) دناكلا تاَرعات لؤذشم (.هرا) ديعبلاوا ثيبرقلا لع ظ
 ىئاضم اخ واح انه 0 نمراخ دعب ريح لد يقو هيلوءفم هةفصأ
 ظ 'ل وع هاهنال هيل وعقملا هت فضال ياس هزي هبالوعدم هنؤكب فتم ظ

 2 اعلاىلا الوق وونم نول :نال ىدالامديف 3 ىو: يلا ودق ول: يلغلاىلإ
 سالا ىلا ةيطاساولا ترم لوةنموغلب عونم معلا وقفوا |

 همنوكى اذه

 ىو 6 !١.ىلع ألمه

 م م ا ىلبع

 حلم ناتسالا

 نو كين عفن



1 >» 
وم ايس -1 ىندصتا لإ سخر اهلااذه نا ىلع سج مسا

 8 ل

 1 | معا ىل!ء) هللاو يك هب لوعغملاو هيقلوعغملا نين قرغااو هيف

 || صقان ضاق (ناك ) طرش ف رح (را) هيلا فاض رور# (ع 5
 ظ : ريخ ل ىلا بتوصنم (ام) ناك مسا ع وذ مه (راخلا) تان لحما مور

 ١ 1 هل اي انوجوفوذتءاز طاوط رمشلال عف اهلل حالة لخاو ناك

 "|| ضاخ( انها دع) ع رصريغ هبلوءفمدتا ىلع حلا بوصتم روردملاو ىا
 ا || مالو فلا غجا رلاريكضاو هتلبصوا امذذص ةل#اوامولا عجار هيف هلعاذ

 1 هطغادا مع (اديزن ترزم) مولع( و١2 ادعل هب لوعقم لدملا بوصت»

 : ديزب و كءافو لءذتررذ ىئ شلال .رااذاو وهل هيلا فاضم اريدقت رو رم

 .ث.> نم هل .ةأم ىلع فطعوا فضاتاماوأ زف ذيلغا (و) تررغ 6و

 مقر لا ادنس دقو" ثك روردأ او رالا ريغىلا 1 ذئاب و1

 :نشان ع وفرم (قاعتلا) لوهجتعراض٠ (د 1( 200 لاعم ق. 8

 كفاطع ( رور و)دنسب ناعما( راخلاىلا) راجلا ىلا) اهل لحال ةلجلا ولعافلا
 صان ع رادشح» ن نوك و ةيبيسلا عب هلع | مانافلا )ع كوكي و 0 راخلا ىلع

 هلجلاو هريس توصتم (خوف رم وف ضه 0 راما ىلا عجار هيف هغ“أ ْ

 ع وقرأ هيلا فاضمرو رغ (320)ةييدق تلو ىلع ا لال

 (هنا) عوقرع قلعتف ( ىلع )ماك لوعفملاب هيبشنلا ىلع الحم سو صنمو

 هعمأ للا توصنهرورلاو راجلاىلا عجاراا ريعتتلاو لعقلاب هيشمفر> ||

 نال هلص اهل لحال ه.عما ةلج هريخو ىعساو هرهخب خود سه (تثان)ل

 :بصنخ كيعيلا هلحمو ىلعيب رورحم بد رعلا راو درهما ىلا وأن ىهو

 2 و : ةباكلاب ا رعأب لَوَعْسم(لعاؤلا) هقلمتل 2 رسدربع هبل وعوم

 درا اذاو ودل هيلا فاششعم اريدقت رورحم هظفادا ع (ديزب سروال

 قلعتهرج ف ر>ءابلاو لو هحمض امرؤ ىنعلا
 1 د ركردو هيدوزجيذي اذو رك

 ش فاسيئساوأ ىقاعتملا د: بدو هل ىلع ةقطاع ١) لعاقلا بنان الوم

 فوصو» (ام) هلعاف عوفرم ( مدقت)عراضم ( زوجي ) ض ريعاوا
 ظ مدقتل هم 1492 اهتم زور بد رقلا هدف ثوكسلا ىلع نبه لودصوفوأ

 ١ أم #4 مجاز هدف هاعاو ضاف ( ادغ) هل وعم بوصن“# ديعناا هلو

 « ةللجاو 3ع



 و ) هيلا فاضماهىلا عجاراريعطلاو مدعي قاعتم (هقلعتمىلع)
 ياس يع

 3 ور م ف ان و ليلقتلا عم قب يقفل (دق) نفل زيعاوا قائيثشاوا داو
 فر> ناو هءليصقت ءاغلا(ناف) لعافلا يثاث ع وذ سه ( جلال لوه# |

 ناك ءاعوذ مم( فوذحا )نابل موزحم صقان ضام(ناك )طرسش )ظرشأا
 هدو (اماع) طرسن رشلا لعق اها لخمال نإطاو هريخ بوصتم (ًالمد)][]
 0 .ضتل ىيرظ ( راع راخلا ىف ) ةذص دعت ةذص ) انيذتم ) الءو ةدوض

 خوذ مج لوهجت عراضم ) نرايعسو) اجا لو فطغ (رورلاو )

 عجا رلعافلا ب ثان عود ةهرهعلالاوذونلا عف درا ةمالعو ئوتغم لماع

 70 هعفقرو طرشلا ءازج اهل لال هلع او رورلاو راخلا ىلا

 زود >> جاوب شياو اكالااذه ناالا ىذا اة لول .طهيلاةمستلاب اوخل

 ءاضعلا حرشو ىضذرلا فك هل عراضملا ةيحالصل مزملاب ايم راقب نا
 اموزمم فوذحم ءارلاو ءازرجلا لبلد ميدقتلا هن ىلع ايه“: هيوبيس لاقو
 نوكيرعت نوكيش .اغلارر دقت ىلع ناءارج ناعم دربااو نويف وكلا لاقو ايعنستى ا

 (اذرظ)ةرورضلا,ناصوض#..6ب ىضرلا ا >هفب زو لخئا ةموز م هلا |
 ىف ورلخ دغضو!ةباكللا بارعاب ]و ةثم(ارقتسم) نايعسيل ناث لوءذم
 هيلا فاضم اريدعترورحم هظةادارم( رادلا ىفدي ز)مولع(وحن) وحن) هللادبع
 عوذ ضر ةتس» قرطظرادلاؤو ادب ء عوف ع دب زةينعملاديرآ اذاووحل

 مم حا دارم (لص )ريس: فرح (ىآ) هريخ لدا
 رح (نا) 'نا) فطعلل (و)رادلا ىف ديز ظفالز اد فطءارب رب دهن رورجت

 79 اطذل رب موت صقان ع عرانضم (نكي) خيا فرح ( ل ) طرش
 بوصن :هركل نه قرظ(كالذك) فوذجلاى اعتملاىلا 0 هفدعت الحم

 أ دمت قرد ماللاو ظرمشلال_ىف اهلل لال داجلاو نكيربخ لحما

 ْ 0 (ىفذجحن) مزاج فرح (ل) ةقطام(وا) باط+خ فرح فاعل
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 ان اضل انف ذك
 هيحرمص[كساي.ةوذ

>» 
 1 | اجا لالا نان خوفه (هقاعتم )الحم نادو اظل )ا موز لوه

 رور#لاو راذلا ىلا عجارلا ريمتعلاو طرملا لعف ىلع ف طع اهل لحال
 ةمالعو ىونعم لماعب ع وقسم لوه عراضم (ناوو#ل) هيا فاض.

 راملا ىلا عجار للعاشلا بئان لدا عوذسم ةينتتلا فلاونونلا عفراا

 المهنا اال ,ةكريشلا ةلجاب او طرمشللا ءازج اهي! لحال ةلخلاو رور لاو

 نايمه نا لوءةمسوصتء(افرظ )قياس 7 هطرسشلا هللا ىلع ف طع
 ان ديز) مولعم ( اوحن) افرظ ةفصوا ةناكللا تارغاب لوغشم (اوغل)

 ١ دي نه ىنءملادب رااذاو وحل هيلا فاشخم اريدهترور# هظفلدا ره ( رادلا

 ش رسل فرد (ىا١ 0( هإقرط رادلا ىفو لك اىا فوذدحم هريخو أد ادم

 | ظفلل نام فطع اريددت رور# ديزىا هقود عم هظفل دارع (لك)

 ' || اريد رور# هظفل دأى ع (ديز زب ترص ) ةعطاع (و)رادلاىف ابد د

 ٍْ ديزب و لعافو لع: لعق تررذ ىنعملا ديرا اذاو ود لوخدم ىلع فطعء

 ]| عراضم (فذحي )لبلقتلا عم قيقمتلل (نق) ةفطأع ( و) ) تررع قاعتم

 1 فذة دج ايجابا زبغ ةلجخاو لعافلا ثان عوف م ( راذلا)لوه

 ىلا عجار أديم لحل اعوفرع (وه) ضاري عاوا قائيثسا )و١ قلعتملا

 (ىسايق) هربخ للا عوف ممر قتسم فرظ (نيعون ىلع) راجلا فذح
 (ئعام#) ةفط اع( و )لوالا ىا فوذح أديم ريسخ عوفر
 هّيفو اهلئقام لع فطع ةلجباو ىنألا ىا فوذ#أدّيمريح عوف رم
 6 ماقلاو) محلا نيعول لع عل ماعلا مث فن :صمأالو5ىاهان رك درا هو>و

 عوف رم رقتسم فرط (ةئلثىف) أشوف 000
 هيلا فاضم ٌةفرم هنمريغا هنوكل ةدهقلاب ةرور (عضا .):هريخ لالا

 لوغشم (هيف ) هريخ عوفر ( لوعقملا ) امتع عوف ( لوالا لا )
 هشم فر> ناو ةيمكملا ةءسذلل ليلعت ءاعلا (ناذ) ةناكملا تارعاب

 فقاضماردهترور 2# هظفأ 1 دارم(ىف) نام 7 ابوصنم (فذ> )لعغلاب

 ريعضلاو 0 دحن قاعتم 00 )ف قط كز :لودفم الو تبوصنمو هيلا

 فرد (نا)ذيليلعت 00 ناريخ عوذ سه (سايق) .5)هيف لودغملا ىلا عجار

 | لوعغللاىلا عجار ةق دع“ ناب ل ا موزحم صقان نضام (ناك) طرش

 هيف »+



 أءارإ-او طرمشلا لعف اهل لال .ةلججلاو ناكربخ بوصنم (نرظ) هيف
 !: زوجالو سارؤ ةنمىف 0 ناؤىادهيلع لادلا هلفام هني رزه قوذحي

 ظطرسشلا هادا ىلع ار ازا مدعث زاو+ مدعل ط مرش ءازج مدهتنام نوك

 ماصعلا لضافلا لاف فراظلل هيا قاضم ) نام نلعؤا) نيد ةوكلل انالخ أ ١

 هونك ةينايسال ةيفال ن4« هلوادم ىلا لادلا ةقاضا ٠ ند ةذاضالا هذه ا

 ةيوسنلا ماعملا ناله دعب ناكل انوجو مادّوم ريخ ب د اماما
 ةنال بجاو اذه لثم ىف ناك ىلع ريسألا مب دقتو دودلاو مهبمملا نينأأ] |

 ءاوس ظفل حب رمصت ن :,ه دب ال لب ةيوستلا كك مريخ م دغيإلو

 0 هيو نعدأ صقان ضان ( ناك ) فيرشلال جاتغملا 4 زبُس ىف اك

 ىلا عوجرلا نيب ربادلا ري_عدلانا نف اولاقامو نافزلاوا فرظلا ىلا
 ام ىإوالل نايف فاضملاىلا ع جار هيلا فاضملاىلا عوجرااو فاضملا

 ||| ةصل خلا ةرورجو لحل اةبوصنم ناك لج و ىيمامدال ىنغملا حرش ف
 مولعف (وحن) يه ىلع ىطع توصت م (ادودحتوا) نامزؤوا فرط

 ديرا اذا وؤحم أ هبلافانضف اربدعت رور# ه ظل دام انه ترسل

 مم

 توأ<و 0 - 55-5 فرط بوصنم انم>و لعافو لعق تن دحنك 3 عملا

 ىعملا دير اذاو هلي قام ىلع فئطع اريدعت نور هظعل داره ( اره

 بؤوصمم (فر ىرظوا)تعكا فرط بوصضت 8 ١ رهشو لعافولءف توئد4ق

 يوبص توصف (اًههبم) هب ١ ف لاق انضم (ناكم) نامزفرظ ىلع فطف

 ااا عوذرم (وه ) ضارتعاو ا فائيثسا (و) ناكم فرظ
 امممسا ىا ريخلا بناجىف فاضملا ردقب ذئيعغت ناكم فرظىلا عجار
 ذكيا لاق راحوا نوب عياشلا وهام ىلع هانءموىا ادت وا
 ةمامتو ريدعتلا ىلا ةجاحال ني 0 ءلا ناكملا ىلا عجار وه لضافلا

 ضام (تدث) ادتيبلاربخ للا عوف م (ام) ناملا اذه ىلع هجرشف
 أ ةتاصواامدغص هلطاو لعافا م -1) امىلاعجار ريعم !اوهبقلعتم (هل)
 هوص رور (ريغ) هيلا فاضم ب( 25 5 اًضيا قاعتم ((سنل رد
 || مجارلا ريعدلاَو لخادل فرط ( فرط (هاعسمىف) هيلا فانضم (لخاد) حا
 1 ص ص روتسد ف ذرط( (تاهداك) ةيلا فاضم ليلا رور مساىلا



 "|| لساللا عم اما ىف كلا لعج ناو وهىا فوذحم أدتيمريخ لدلا
 تاهحلا# هةوهص رورخ ) تريلا 0( مدلل أه م ىلع و بار ارعا ْلُدَق هيأ زعاف

 ىلا عجار أدتيم لسحملا عوفرم ( ىه) ضاّرعاوا فائيثسا ()
 ريح هياء ف طعام : ناو نيوتتلاب ا خوذلم (ماغا) للا و اهلا

 ماغاف لوالا ىلع ةملكلاب هتلوا نا نيونتريغبوا ظفللاب هتلوانا أدّملا |
 يف امدلا هلاثما ىف هنءرمد اك ىف ردصنم ريع ىاثلا ىلعو ف سدنم

 ( تو قوفو لاعمو راسو نيميو فلخو مادقو ) ىغما حرش
 35 نا ليق هل.ةام ىلع طع نيود اليوا نودتلا عوذسح اهنم لك ١

 ىلع نوكت هظعأ هيديرأ ىذلا مسالا نال نيون ولد عوذرم هلع اهو

 | ةروصلا لوصح ةدابزز هظفلهيف دريل ىذلا باكل ىف هعوقو ةيفيك

 | هبديراىذلا غضوملا فةدعاقلا اهيضتةتلا ةيفيكلا ىلع لبقو نهذلا ىف
 1 هبقو ىهتنا ني وتلا عم مدر تاروك 3 هذه ْن وك نعش ظعدألا

 "|| بيك رلاىف ظافلالا هذهدحا ٌهيقيك نوك ىضتقي هركذام نال ىذيالام
 0 اعوذ نم 0 كلذك سدأو نيون اعوذرخ ع ا

 ااةفك 4 ناو ن نيوونت الب هاالا ةفاضالا نط اذكهو ماها ىلا كل

 ةلاح ظاولالا هذه شدل 00 اق بوصتم وهذ هت ف ال وعفم هنوك

 |( (و )اهياع ىحى حل نيو: الب هو هه> ن 0 ءلائوا هصوص#

 هن اريده رور# هظفل داع كَ :عو رج فرد قاكلا 0 :ك) ةفطأع ١

 نرودلا اظل ارورح هنوك زود و 4 5 هيلا دهغلا نوكأ ةءاكملا ىلع

 رابيؤاكلض فطعل#ا عوف ىرةتسم فرظعومجلاو ةياكحالب

 (ةطسو)ةغطام طاع (و) دنع ىلع فاط٠ع اريدعترور<2 هظدادارع (ىداو)

 | لوم ا لاق ميني والكسل ( د.هلاوا بد رعلا ىلع فاطعءاظة]ر ور .

 برعثال ذنب ىهتنا ماعالاك ىهذ أرقنالو ىرت ةرابعلا هذه ماصعلا |

 ايزارتحاال ايقافنا هيقلانوكزاو ةءارقلا ف سأبال ىدركلا د# لاقو
 ١ || قوذخم أدتبم ريخوا طسو ٌةْفَص ارْمدسم اهرظ اهتوكب ترعت ندخل |

 *© نيسلاو »

 ع



 | اهم لك(
 (ريدام ل اكو) ديعبلاوا بيرقلا ىلع فطع اربدقت رورجم هظفل دا سم

 ( ة>و#لا)ديعيلا واب رقلا ىلع ف طع ل اعوذ رم رهتسم فرط
 روري ( معسرذ) مولعم ( وحن ) ةعاجلا لي وأت ريداقملا ةؤص ةرورحي ظ
 فطع اظل ر ورحم امهنملك ( ديرب و لبمو )وحصل هيلا فاضماظنفإ|

 فرظنه ىئثسه بوصنء ( ابن اج ) ءانثلسا فرح (الا) محترف ىلع

 فطع ةيوصنم (ةهجو) ايلاجالا هنءاسانق ف فذ #ىامهملاناكملا

 ديعبلاوابيرقلا ىلع طء بوصف (اهجو) ةقطاع ( و) اءناج ىلعأ
 ( نيسلا محب ) اههدح.ا ىلع فطء بوضنم (!طسو) ةقطاع (و) ْ

 امهدحا ىلع فطع بوصنم( رادلا يراخ و) نيسلان وكسب با رعاشم ٠

 ثتارعالثم اههارعا (تدملافوجورادلا ل خادو ) هيلاقاضمزادلاو |
 (ما ) ابناجوا ثبنلا فوج ىلع فطع بوصنم (لكو) رادلاعيزاخ
 دعما ضان عراضم (نوكب)ةيقان (ال)هيلاق انضم (ناكم )هيا فاض
 ال نلولاو ٠ ربخ لالا بو صهر قتسم ف رظ ( نعم ) ناكم مسا ىلا عجار هيف

 مولعم (و) هيلا فاض» ( رارقتسالا) ناكممسا ةفصلدملا ةرورت |
 ىلع فطءاظةارور# (برضلاو) هيلا فاضم اظفارور#م (لتقللا)

 اديمريخ للا عوف ع رقتسم فرظ ( ذك ) فائيلسا (و) لتقملا
 فوذ 4 اءازرجلا لياد فارسا اهل لحال ةلجلاو اذك مكللاىا فوذخم
 ىلع ةلخاد ةةطاعواولا لبق و ىه 5 نييفوكلل افالخ نيب رمصيلا دنع
 ءازملا قاطم لودغم ال توصنم لثملانعع فاك او ةقيقح نآكنا
 الام هرفو ىههتلا اذ ءانثلسا لثم ءانشنسا ىنتسبحلاناكنا ريدعتلاو
 ( نا ) ناكل انالخ ا_هلبق اعف لمعيال طرنشلا ةادا دعب اه نأ نم
 ناك م مسا ىلا ماع هيف هعشانايالب مورخم صقان ضام (ناك ) ةيطرعش
 ىلا مجارلا ريهضلا و ناكريخ لا بوصنم رّهدسم قرط ( هانعت )

 أدفطاع ( و ) طرمشلا لع اهل لال ةنلاو هيلا: ىف اضمرارقتسالا
 ناب الوب اظغل موز# صقان عراضم.( نكي ) مزاج فرح ()
 تلا فاضم ناكم مساىلا عجارلاربعضلاو نكي مسا عوفرم (هقلعتم)

 رعب 0700#
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 رار 07 اال نار +ارلاريعدلاو ن لل توص أ هزه مم فرط هانعع

 هس دمحسم

 ال[ ءازلاو مه لذ ىلع ا اهل .لمال هللا و هيلا فاضم

 ( ماقم) مولعم ( و2 و2 ) اذك مكملاف ىا ةلبقام ٌهنيرعب ابوجو فؤذحت
 ماسق» ىلع فطع اظغا 0 ناكم و ) هيلا قاضءاظفلرورح

 ءاهلا (هذه) لعفلاب هدم فر> ناو ىيبسسملا ل ١.صقتل ءاغلا (ناف 0

 (تاحدشملا )نا مسا لا هب وصنم ةراشا مسا هذو هيبثث فرح
 ةيفاث ( ال) ةذهل ناب فطعوا لكلا لديوا هَدَص ةرسكلاب ةيوضتم
 لحما عوف ره الخجاو هلعاف 8 93 سه ) فدسل عراضم ( زوجي )

 بودطنمو قذحل هيلا فاض اربدقت رورحم هظفل دار (ىف) ناريخ

 تاينث:سملا هذه لا فذح قلعتم ( اهنم ) هلوعفمالحم
 هلظفل داره (رادلايناج تاكا )ل اك )١ لوهجتع ذاع يناس ةيفان (ال)

 فوذحلا عم هظ لبا يتسم ز برضوا ) لعافلا يئاناريدقتع وف سم

 لثم ( دماقموا ) قباسلا لاثملا ىلع فطءاريدقت عوف سم تلكا ىا
 ىىا فوذجلا عم هزظذل داع (:رادلا ناجى ) ةفطاع (لب) :) مدنعنأم

 لب ليقامو رادلا نينا ةيلكا هلوذ ىلع فطع ارردعت عوف ص تاك |

 لعافلا تا ان للا عوف نه هظفادا ىمهرادلا بناجىقهلودو فطءقرد

 نصا نهذمل ةملاحم هيغف رادلا بناج ىف لاقي لب :ريدقتلاو لاقبا|
 ردقملاال.هيلع فوطءملا لماع وه فوطعملإ لءاعنا نهروهجباوأ

 (هماقمىفواديز برضمىفوا ) ضعبلل افالخ واولاال و ضعبلل افالخ
 0 طرت قررح (]ها,):فانيتساوا دفط أع (و) قيساف لدم
 ؟بملذا اهمال 5 هزاكذ عم مدقنأم هليدعو .نهذلا ىفء اكتملا هلجاأم

 تل بالا رد واق فذح زوم الع رارهتسالا ندع ريخالا ميسقلا لماع

 مو زلب لوقلا ىلغ ندقماما دعب اهوا د ةجاحال ديك

 ةيطرش (نا) همدعب لوعلا ىلعردقم ريغعواقذحل ااماوىااهدعب مسالا

 .[] (مسقلا)ناكمسا عوق سم (لماع) نابل لا مور حب صقان ضاع (ناك)
 ||| لحنا بوضنمرت ١ رو: سند قرظ 2( نعم) قمر م ندا ةدص ( ريخالا) ةيلاف اضم

 ٠ | هيلا فاضم ( رارقتسالا ) طرشلا لعق اهل لحال ةلؤباوناك ربخأ
 اسس ع

 #0 زوج

 يبركي 12 اببببب  ا||؛|لل >5 2. 2

 0 . تامل ادن ١ -- - مس ني وسم - تت ض ث.-ببع 7 :

 ف مب ٠ موج كسي نو بس ةصبصسي - 1 مل 9 اتا ببيت مسمع -ِ

 0 ١ دماحب , 8 0 ةييصست سلا م ا >- ويح

 ذ2ُ : ههه د ا
5 

 دك 5 5 7 6 0 5 0 85 0 تا هدراجتسو ج

 7 5 7 2 ا

 تيسسسسمس  مسسسم ممم سس سس سس سس يسال تاسست ا اولا ا ا ا ا ل ا ا تا ا ل ا ها ها ا ها ا ا ا ا سس ا اا سس ها سس سس سس سه اسس ساس سس ساس سس سس سس نتا سس سس م سس سر 5

5 

5 / 

1 



 يك
 هلع 5 3 يل (نيخ) ىونعم لم اع عوفر عراضم (زوجت)
 فذمطع لوءفم ال2 بوصنمو هيلا ف اشعمارب د هتر ور هظفلادا م(ىف)

 لع اهلا بان اريدعت هعوو ىع ا-هظعغا دار كن م عم زو 'هلوحو

 ىلعو لوقاف ىار دعمل هب لوعفم اريدعت بوصنمم وا ل اًعيذ ىأ ردقلل|

 اهل لال الجاف اه دعب أدتنملا ريد ةتمدع ىلعو امال باوجو امادعب
 ةيطرشلا ةلجطباو اما تاوج ةلالدب فوذ# نا باوجو امال تاوج

 هللا هذه قغملاح رش ىف قيم امدلا لاقو هباوجو امأ نيب ٌةءْضَريَعَم أ

 اءم ناو امال تاوج مب هذه شسغخالالاقو اريدقت نا ىلع لخاد
 مولعم لول ود ١2 تاع الاى خم ح ورش ن هم بلطإ ماقملا اذه 3 ءصقنو

 ىنعملادب رااذاو وكلا هيلا فاضماربدقت رور< هظفاداىه (هماقم تَد)

 7 هيف لوعقمه ه.قرظلا ىلع بوصنم مامي لعافو لعف ترعك

 هظدأ دأ ع هن كم ا دعقو) هيلا دو اع ىلا عج > ارا ريعصلاو

 تدعءوو ىنعملا ديانا اذاو.قداسلا لاشملا ىلع فطع يا رور#

 تدعدعل هق لوءعم هبيورظلا ىلع بوصنم ناكمو لعافو لعفذ

 (ناك) ةيط :يشيتت) ةغطاغاو و)هيلافاضم تنأغ ىلا عجارلا ريئضلاو

 (يقرظ) هيد لوءغملاىلا 5 هيف هعخأ ناب لدا مور صقان 0

 هلا فاض» (ناكف ) طرملا لغف اها لحال دلْطاو هريخ بوصنم

 عوفرم(وه)ضاّريعاوا فانيثسا (و)فرظةْفصبوصنم (ادودحم)
 بناجف فاضملاردقي ذيك .دودحم ناكم فرظىلاعجار أديم للا |

 ريدقتلا ىلا ةجاحال نيف دودح ناكغىلاوا هلي صف ةرماكربخلاو ًأدملا

 (هل) ضام (تدث)هريخ لكلا عوف م (ام) هحرس ىف راها
 ةفض ةلجلاو تدنلعاف ع وذم (م (مما) امىلا عج جار ريعذلاو هب قلغتم

 (لخاد) هدلا نقاد (سا) تيس ' انضر قلتم (بيس ) هتلصواأن 1

 | هيلا فاضم مساىلا عجارلا ريعلاو لخاد فراغ (هاعمىف) رما هؤص ْ
 ةيفانالوذ شار >ءاغلا (الذإهيلافاضم اظفارورم ( راد)مولع»( وك وخ)| ١



* 

 || هعاف عوفرم (ىقذح ) ىونعم لماعي عوفرم عراضم (زو)
 ةلجن ىلع فظع ةيطرمألا هلماو طرشلاءازج لدمملا ةمودرم ةلجلاو
 بوضنهو هيلا فاض ازيد قترو رت هظفادا رع (ىق)ء1نامز فران اكن ا
 ىاردقم طرسش ب أوج وأ ل.صقتال ءاعلا (الف) قذدح لوعفم الوم

 (ارادتبلص) لوهحت عراض.٠ (للاة,) ةيفانالو كللذكسعالا ناك اذا
 لب صن اها لال دلجلاو ىلءامهلا بنات اريد كتل 4 ودع هظعأ داع

 مهنا 1 هلغه لدا رم (رادؤ) فانا 05( 2 ردم طرش تاوجوا

 قرد الار اراد تدءاص طظداىلع 000 اريديوت ع وو ص تءاصىا

 باصقم ذاةسالا راش هر كذاك ف دحو ازوكالب قاعتم ( ا) ءانثتسا

 ىلعف ام الا هآ لاقي الف هنعىف فذ زوجي الف مهدنلا ضء!ىفو هداز
 هنه ىثاسد ال هنم لدنملا له اع 5 داصاب ةئف ريك نم لدباع الا هلوذ اذه

 لوطملا 7” شاحىفاك لد .|نيءتئانه *.ه كم .عااملهن ا ال اروك نعيد ءىثنسااو

 ةوص "ل 'واعىلا داع دق ه[]ءاوَرعم محال فرظ (دعب) )ىباجن هماح لول

 ليلا 1 همأا نا امض : أرب دعت رور# < هظةلدا مم (لخد) هتاصوا م

 هظفلدارم ( نكسو ) كد لع فطع اردت رور# هظفاداىغ

 (؟ ا ذلا تكاشعد) مولع (وخ ) )+ دوالزأ له فط ءاربدقت رور#

 لعد تاخد د نغم اديرا اذاوودا ةيلافاض.ت اردت رو رحم هظولدا ع

 اربد ةترورمم هظغادا ره (ناخلا تازنو ) تاخدل فرظرادلاو ىلءافو
 فرطظ نالاو لعافو لعذ تازيفئعملا ديرا اذاو عيا. 0

 | ؛ رفلا ىله ف ط ءارب دعنا ورم هظفادارمم ) دام لات عوامل ب

 تكلا فو ظزامللاو لغاط و لعق تكشف ىنعملا كيوان داو 0 :
 هريخ عوفر (لوعذللا) أدلب اريدقت ع وذرمع (ىناثلا) ةفطاع (9)
 ةناكط تارعان لوغشم (هل) هيفلوءغملالوالاةلج ىلع طعالجعاو

 قى! اننلا نق م وهدم لعل فرط لحلا توصضام ةهدرظلا در (اذا)

 هللو»ةملاىلا باع هيف هعسا صةان ضام (نآك)) اذا هتمزاجلا فذ ا
 | اذالاهيلا نفادعم لاا كور ةلجلاو ناكربخ توصنم ( المف الءف 2

 « لعافل 2 د

 كح



 هبلا فايضء(لسغلا )الدم لما توضنم رئتشا قرأن( لهلتل)
 انراعع قاعتم ١) ( العو ىلع ىطع (انراقمو) لععلا هدعص ) للعلا )

 4 2 و ) انراعم فرط (دوجولا ىف )لل عما ليعملا ىلا عجار ريدلاو

 وح يلا فا رصد اريدعت رورح هظعل دأىمه (هلابدأت اديز ترتسم

 ا 4: لوعوم أدي و لع أو لو تن سدو ىعملا ديزا اذاو

 (فالخ )ديز ر ىلا ع -أر ريضلاوابيدأتب ىقاعتم هلو هل هلأ لوءعمأبب ابدأي

 1 ء.كسسا) وه ادن ريح للا خوف رم رود سه فر لأ

 هب وءفم ال 2#بوضنمو هيلا فاضم اريدعت 52 2 هظدأدا وو (كمارك الأ ْ

 توصتم رعك يفاكلاو لعانو ىلءعذ.تمرك او ئعملا دب رااَذاو فئاالذل

 تدرك ان اعف ما رك الو تمرك. ال هب لوعقم لخلل نويصنو لضلا

 هيأ قاض مرو رك بر لا هل بحق مجشلا ١! ىلع ىن .هرور ارب ىدلاوه] هللوعذم

 ( نيا ىدعو أ مويلا كتب )ةغطاع (.و (و)مارك أ لع اعف سجافيع ١ هلو
 ىنعلادب رااذاو .ىفالخ لوخدم ىلع فطع اردقترو رح هظفل ذا نص

 مويلاو تثمن هب لوعفف لسحلا بوضنم فاكلاو لع اذو لعف تئحف

 ىنبم لصتم رور# ربعك ءايلاو هلل لوعقم هب قلعتم دعوأو هل فرط
 3 وذ سه ديعتلا هلو هلا ىاطمرور ب رّلا هلك نوكسشلا ىلع

 ؛ 0 رسسكلا ىلع نم فرظ سماو دعو لعاق

 مسا (ثذه) ىفالابصتندب قلغ :ه(ىف) ض ٌرعاوا قاييثسا
 00 2 ديقغنلا هلو ىفإ رور# 2# سدرعلا 2 ءألم .لا ىلع يم اديه كلل

 هل هيق لوعفم ال2 بوص:هوىفإ اظل رور#ث برءموأ ةهولعتما هم .ةلودغم

 ريخالا راستخا فنصملاو ىضرلاىف ام ىلع ةاكهلا نيب ىالتخالا ىلع
 ناب ىفطع وأ لكل دب وأ هوص رور2# (نييئيطمولا ) ) نادخمالا َّق

 ىت الاب صتنيل اضيافرظ للا بوصنم ةيفرالا درج (اذا) ِنيذِهل
 ةيطرشاذا نوكل لاحالو ريمالا ماها دعما موي تن رمض ل يبق نم نوكيف
 لدعلالا طرمثبلا ةادا دعبام نال بصدن نيدهىف هلوق ناعت ع اتمال

 ىا اذا لماع ةئيرّدب اذا لبق نيذهىف هلوقل لماع ردقي نال! اهلبقاعش|

 (ىفذح ) ىنذبالاك فلكت هيفو زورجلا تصتني نيعضوملا نيذهىفو

*0 

 ىلء ههنا لاقي دقو
 قالطا ملعءاثب ليما

 نع ةساسبلا هك رطا

 ازا ىناثبلا فرملا

 نم ع | لوق هو

 ىلع ىنب« ناديز اننا
 د نياحرال 5 مضلا

 8 : - 1 فلا 7

 ىدراى ادا 2 ى

 مابنم ماصعلاح رمشو



 اذه ىف ا ىأ

 اذكو اذه ىف عفراو

 3 داتسالالاق

 م
 أ نهيلا فام لحنا: روردت مىلجطاو لعافلان هان (راخلا) ل اوه ض ف

 5 1 ضارنعاوا فانيتسا ةاجلاو هلعاف 6 نيعألا) رورلا) عراطما ( قمت 9 اذال

 1. اظل 57 صقكان عراشم ( )ُ نك زكي) مزاجفر>() 1 ةرط رم 7

 ةلجلاو نك دريد بوص* هم (يئان ل رولا ىلا عجار هيو وعد اال نانو

 بص ماهل. قامة ني هني نشب أب وجو فوذءازر ائاو طَومؤلا لءفاهل لال

 لوهدعم ع راضم (مهري) طال( ) ةناكللا بارعاءلوغشم (لعافلا (لعافلا)

 || بصتني ىلع فطع اهمالخال ةلخباو روردملا ىلا ماع هيفلعاغلا سنا
 ىلا عجار هيق هع نأ لكلا موزع صقان ضام (ناك) ةيطرش (نا)

 ةارلطاواظرمشلا لعف اهل لدعال تلجختاو ةريخ بوست م.( ةّئان )وترد
 ' فاضم لعاشلا ىلا عب و >اراا ريخلاو وعقربى ا هل.قأم ةئيرها و>+وفوذخح |

 عقرب ىف عسل جم لاح للا بوصختم رددسد فرط (قافث الأ 0( هيلا

 كال ذك ايهددحال ازادم قاطم لوعفموأ عزاتتلا ليست ىلع بص تابوا

 2 ع وذ ع وأ قاف الان امسدالم أهقر عقري وأ اس الما. اصتنا بصل ع

 امي ىلب اك عفريب اًهلعتم هنوك ذودنلاو ١ اذه مه ىا | فوذح 0 شحلا

 (ناول: ه كيم |اوا م د : رهلا و مكيف مر هذ

 راجلاو ليصغةتللءاغلا ( راما )نا لع كةطعار دس ك4 يو ْ

 ىلا عجار هبق هلعاف تنان ١ لوه< عراضم(فذح) أدديمع حوت لسع

 ريعضلاو فذحمت قلعتم ( امهنم) هريخ للا ةعوفرم ةلجطاو ادّنملا

 ربدَعَتَب فذخيل ازاعم قاطءلوعغم بوصنم (اسابق) ناوثاىلا عجار

 مولْعْم ( ومع ) سايق اذذخوا شايق فذ عا فوضوملاوا قاما

 هبلا ف اضم رور<#“ هلل ىلا عجارلا ريعضلاو هيلا فاض مرور (هاوق)
 أ هللا ىلا عجارلا روردلا ريعذلا ىلا عجارهيؤهلعاف ضام (لاعت) لول

 هظفل داع مظنلا اذه ( ىعالاهءاج نا ىلونو سدع) ةضّرعم لاو أ

 مه ون اك هل ةفصاال لوقل ناب فطعوا لكلا لدي اريدقت رورحم |
ا نيةعص ناءعنال ىه ويعلاكوااع هظدأ هب ديراام نال

 اريددتع وذ مو

 ل هش :عأ لؤعءعم اريدعت بوصشواوهىا 21 1

1 
1 
1 

0 

 2-0777 اا جور حس سس



 5 ظ
 8-2 مدغل ى ردصملا هائوم ىلع س د هنأل .لوقلا ل وعم انوصنم هنوك

 سانلارب ؟!ناذ هظفحاو هدا نع ى تي ههنا لوقملا ىعم لب ؛ عملا

 لوسرلا ىلا عجار هي هلعام ضام سدعق ى عملا ديرا اذاو نولفاغ؛ هنع

 هلغاف ضامىلوتو ةةطامواولاو ةمادتاةلجلاو سو هيلع ىلاعت هللا ىص
 ةلج ىلع فظعءالخلا و م دانلا ”ةلطلط ل وسرلا ىلا اضإا عجار هيف

 نان ا بوصخو محلا ىلع ىبم ضام ءاجو.ةءردصم ناو سدع

 ْ ريغ هب لوععم 0 هسا وصخم مالسلا هياع لودسرلا ىلا عجارلا ريكلاو

 ىدونالةاصاهل لختال'ةاجاو هل عاف ارب دقت ع وف سه ىعالاو ءامد حب رمص
 ىلع نيهدقتملا نيلعفلا دحال هللوغذم لخاةبوصنم درذملا ليوأتف
 كي قديش لاقو فذضلملا بهذ هيلاو من سدو ماا اريكأو 0 ا1ادنءع عزانتلا

 ديعتاا هلو ردقملا ماللاب رور تيرقلا لد ردصلا ل. وأتىف نزولا

 4 0 هلنأم أماو انه عزاتتلا ىلع نياعفلا كددإل هل لوعوم تصذ

 تدشن ىرب هيوسسنأو رد عضوملاْنأ ىري ليلخلانا كلامنا مههذم

 | ناَف هظفحاف هس ىف ى سلا ةاضئراو بدنللا ىعم ىف اذك وهسف

 ةبادهلاو وعلا هن [|ىس كو "عاجلا لود لثم اولا نكملا اذه حارشس

 ىا فوذدلا عم هظفل دارمع ( ىعالا هءاجزال) ريتسفت فرخ (ىا)
 نالال في رتل مظنلا عومجل ناي فىطع اريدعت رورو وتو نسع

 ظ هنم نوكيال وهو معلاءرج هنال مهونات فوذخلا راتعاالب ىعالا هءاج

 (ىعامسأا) دفطاع ( و)ناهذالا تايلس ىوذ ىلع قالك ناحل
 فطع هادعاو اوهريخ لخلا وذ مح روتسه قرا (اءقز الل عوف ع

 هلو امىلا عجار هيف هلعاف ضام (ادع) لا ىسا.ةلاف ةلج ىلع

 أ ل_2لا ةيوصنم ( هذه ) هتلصوا امدؤص اهل ل#الوا للا ةزور#

 لكلا لديوان اب فطعواًدغص اظفلذبوصنم (ةقاثلا) ادعلهيلوعم

 | ( (معس) ادع لعاف نم لاح لحل بوصنم رقتسم فرظ (ام).ذه 1

 ا لحما ةرور# ةلجخجاو امىلا جار هيف هلعاف بالو هجم ضام
 فلا ءاقلا (طذصف) ع عدع) قلعتم ( تفر 5 نمر هتاصوا|م ةفصاهل

 ظ :ىللع فطع ؟لعاو 2 هيقهلعاق ىئان لوهحم عراضم ظفحمو



 يك

 | ٠ 0 (هدع) لوه عراضم ( 00 مس ةيقان ال١ د اع 00 ( 5 "هل

 "|| رمسكلا ىلع ىبماعىلا مجارلا ريمذكلاو ساقيالب قلعتمرج فرح ىلع

 ١ نصل لاقل ستان خوذسح ديعيلا هلكثو هب رور# بيرقلا «ةىدخ ا

 سايهلا عمبال ىأ : ردصمىلا ع حار هذ لعافلا بئانوا ظفدح هل ِ

 لوطملا ةيشاحىف م نادرطم ناهجولا ناذهو هبقلعتم هيلع نت :

 ةجاحالف م اكىنعملا اذهب جلا ءادتبا فرح ( مث) ىلج نس> لول
 | اهب فرظ(دعب )أ دلبم ْح وقم( ساب هلازهءلع فوطعملاريدعتىلا

 : 5 ووهىا تود [ دنع ريخوأ ةقرعم قلعتملا ريدوت سايقلا ةفص

 كلام نبادنع ليوأتالب أدنِبملا نم لاحواريملاو ٌأدّتمملا نيب ةْض يعم
 صدقو لوطالاىفاك روه#با دنع ىسايقلا تذرعىا لوعغلاب هليوأتوا |

 رَوَرم رتسم فرظوا فذحلا فرظ ( راغف ( رتغىف) هبلافاضم (فذحلا) ||

 عراضم (لصوت) ةيصان (نا) هيلا فاض (تيلوالا) هلذفص للا ||
 عوق بطاخملا نع هرامع تناىث نا هيف هلعاف اهببوصنم بطا#ع ْ

 هيذ سهدقو درةملا لعافلا ريكذت ىلع لاد فرح ءانلاو هل عاف لحلا
 كبوأت ىف ىفو نال لص اهل لال لاو لغغت الف نارخآ نالوق ||

  لصوتل هيلوءفء بوصنم (هقلعتم) أدّبملا ريخ الحم ةعوف سم درفملا
 0١ ل نعم ( نورلا نا و هيلا فاضمر اعازيلا عج ارلا ريعضلاو |

 اضردا اضراب وصنم بط اع عراضم رهذغاو ةغط اع ءاقلا (زهظتت (

 (تارعال عالا )لصوت لج لع فطظع اهلي اهلل تل عاوتنا هم .ةهلعاقناب

 فق اَنيتسا ١) بار ءالا ةوضص ( ىلا )رهظتل هب هب لوعقم بتوصخم

 ظ ىلا بارع الا ىلا عجار اديس لفل عوذ ص (وه ) ض رتغاوا |

 ( مفرلاوا) بصنلاب قلتم (ةيوعشلل ىلع ء )هربخ عوفرم (بصنلا) |[
 ف انيذسا (9) عفراب ق ولع :م ( ةيطمانلا ىلع ) بصن] :لا ىلع فطع

 ىلا كاع هذ لع افلا بتات لوه عراضم ( ى ىو صضارتعا وا[

 بتارعالا راهظاو رورهلا ىلا هَولعَتم لاصياو راللا ف ذح نم ركذام |

 لع فطع (الاصدا الاصإاو) ى عدل نان لوءقم.ب بوصنم ( افدَح) ىلا

 || هللا ىلا عج ورنا لالا ةلاقنم ( . هلوق ) مولعم ( وح اك وح

 د فاضم #



 <37 دبا
 اه( رطل هموق ,نومازابسللا 10 ةيضاّرعا ( لاعت ) لوعل هيلا فاضم ل ظ

 عوذنموالوهلن اب فطعوا لكلا لدياريدةنرورحم ظفالادايهمظنلا |[
 ردعملا نعال ه.لودقم للا بوصتءواوهىا فوذ# ًادابمربخ لولا

 راستخاف عملا ديرا اذاو هلبصفت سع اه ىلع مهون اك لوقلا لوقمالأل
 حب رص هب لوءفم بوصنم موقو هلعاف اريدقت عوق رم ىسومو ضامأأ]

 بدلا ىغم ىف إم ةيدعتلا بارسا نم لاصدالا و ىذخلا نال راتخال
 هن الا هذه ىف وهو دحاو لوءذم ىلا ةيدعتن تتاكن او رات+ا ةلكوأألا

 هركذاه نكهيلاىدعتباذاو رخآ لوعفم ىلا ةيسنلاب ةءزالا هذاالا نيعبس
 3 درعملا راولا ؛ ل4. .ناحىو دولخلا رادو كاع هننا هل دوعسلاوباىلو 1

 هبلوعقم هئاليقو رهاظأاوه لاصدالاو 9 فذحلا نم دمو5 نوك تاهل

 ريعذلاو ىهتنان ان ف ظءَلِيوو لكزمضءب لديةهنملد نيء.سؤور اة+ءال ْ

 (هموق نم)ريسف: فرح (ىا) هيلا فاضم مالا هياع ىسوعللا عجارا
 فانع . رده ورك هموق نم ىسومراتخاو ىا يعاب 0 ْ ظ

 ا
 1 لوني و 8 / كاقن 1 الدار 3

 ىنعملا ديرأ اذا و ل او>الا 0 اه 42 ا م هلو نار < 9 ناهدحو

 لام ىدنع ىا فوذخت هريخ أدبءوا اذه ىا فوذ# أدت هريخ لذ
 || رور# ظلما دارم ( رقتسم ف رظ) ةقطاع ( و ) نام ةفص كّيشموأ]]
 مدهئامبارعالثم هبارعأف نعملادي رااذاو رت شم لام ىلع ف طع اربدقت .

 نام ىا فوذخلا عم ظفالا دايم (هيف كرتشم )ريسفت فرح ( ىا )||

 دآم ) هج .ةروتس#) ةعطام ) 5 فلا ناي فىطع اريدقتر ور

 (و) هيف كر شيم ىلاع ٠ فىضطء ارب دةترور2# فرظئا فوذدا عم ظفللا
 ظ عوذ سمع ةيزصم قم( ىللباعتلاعم ى قمل (دق) فىطعءوافاشلا

 |فىضطعوا ةسادتنا -إواو رور#لاىلااع 4 هلعاف ىونعم لماعي اريدعت
 ١

 | ىج دقواريشكارورحيرورجا قيبال ليق هناك ىف 5 نعمات ءح نماهل ام ىلع
 روتسم ف ةراظ (ذوذشلا ىلع ىلإ قبب لعاف نفلاح بفوصج ا (اروزعل ْ
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 ١ ||| ذوذشلا ىلع اًماك ءاقب قبب ىا قبيل ازا قا طهلوعفم لح بوصنم
 دة. مريخ ل حل' عوف موا هيق نكتسملا نم لاخوا

 ١ / ىعل وه ىا فوذحم

 هللا ) مولع م ( و2 ) يدب قاعتمليقو ذوذشلا ىلءلصاح ارورث هّؤاَقب
 هللا ىنعم ا ديرأ اذاو همأا فاضد اربدعت رور# هظفأ دآم ) َناعفال

 ريغ هيلوعقم ال2 بوصتموردقملا مسقأب ةعلعتم هردقم واون رور#

 ىلع ىنبم ملكتم عراضم لعقاو مسقلل ةياوج ماللاو هقاعتا حب رص
 .ىلء اربدقت عوف رم برعم لبق و ىونع لماعب الجت ع وفرم صعلا
 باوج اهلل نال ةلجخلا واثا هيذ هلعاف ىيءام دلل بيزغلا ةفحنىفام
 اه لحالجعلا ىلع هيلع لعفلا دركصأتا ةددشملا ْن ونلا و مسقلا

 ناعفال ىا فوذحلا عم ظالاداىم ( هللاو )ري_سفنت فرح (ىا)

 ضارتعاوا فانيسا ( و )و< لوخدمل ناد فطع اريدقت رورح

 اظل رورحم (نيراجلا ) هلعاف (قاعت) عراضم ( زو ) ةيفان (ال)
 نراجلا ةؤصرق:سمفرط(ىنعع )قلعت للءاف الحم ع وذ رهو هلآ اص

 ةفصدعب هع صرَةةسفرظ(نودب) نءمدغصرور#(دح او)هنملاخوا

 داتسالاهركذاك قلعتب ,قاعتمواىنءعىف هريع< ندوا هزم لاحوا نيرا

 (ا15)لءغلاذ فص (دحاو )قاعتب قاعتم(.لءفب )هيلا فاضم(فطعءلا) |!

 . .(|| (لاعي) كللذك ىمالا ناكاذاىا ردقم طرش باوجوا ليصفت ءاقلا
 .اريدعت ع وه هظفأ دارع (ورمخت هب تورم ( لوه عراطم د

 | (و) رده طرش باوج وا ليصفت اسهل لحال ذلجاو لعاغلا باث
 عوذ م هظأ داع (تيسلا موية عا مويتي عع ةداز( ا0) قطا

 ريخ للا عوف رم رّعتسم فرظ (فالخ) هلبقام لع فطعاربدقت
 تب سض) ضارتءاوا ىانيثسا ةيعمالا ةلجلاواذهىا فوذحم أدم

 ال بوصن:هو هيلا فاضماربدعترور# هظفادام (ريمالا ماما ةعججا م

 موج كف | ن ل فى رظ ماها 9 اهيلا نا وقاطلاتب "بزعل

 هظفلدارم(هحافتن مهر نمتلك )ةفطاع(و )هيلا فاض هريمالاو دعجلا ,

 نمو لعافو لعف تالكاف ىئعملاديرااذاو هلءقام لع ف طع اربدقت ور ||
 خافت ن موديلا فاضمبثاغىلا عجارااريمذلاو قالا تاك ْن قلعتفهرك ١

 * قاعتم 9



 *م
 ىلع اذه قئاسلا ريعدلا لبشم ريعدلا و هر نع ديعملا تاكا قاعتم

 ةداعاب ضءيلا لدب هرم نم الدي هحافن نم نوك زو و فنصملا داره
 لاقواو بدبللا ذم ىفاكهر نهال اخ ارقتسم اه رظوا هم لدملا

 دوصملا ْق امهنازن اكل دحا أهت نم هن 1 نم تلك" اقل لب فىنصضلا|ا

 ةفصر قسم فرظ (نيعسالا ف) أدتبم عوفر (لماعلا) ةفطاع ( و) ]| |
 ردتسم فرظ (نيعسف ىلع) ريثأتلا نعم نمهيفامل ه4فرظليقو لماعلا |||
 ٠1 د>او مسا ىف لماعلا هلوق ىلع فطع هلججعاو هريبخ لما عوف ىعأأ|
 هجو هيفرح دقو ايوجو ردقملاض النا طملوءغم بوصنم (اضيا)إ]] ١

 ىا,ةردقم ةفصب ضصخ# لوا أديم عوق رم (مسق) لغغتالف رخآ

 لوالا أدبه اىلاعجارلا ريعنعلاو ناث أدّدبم عوف م (هيوصنم) اههنم
 ||| ىناقلا ادتبملاريخ لحما عوف رم رقتسم فرظ (لق) هبلا فاضم
 ةيثادتباىربكلا ةلجعاو لوالا ادّبملا ريخ للا ةعوؤرم ىرذضلاةل+اوأأ

 (مسق) ةفطاع ( و) هب وصنم ريعضكر يذااو هيلا فاضم (هءوفرمإل

 ةللاو هريخ لحمل عوق رم رقّتسم فرظ ( سكعلا ىلع) أدبه عوف م
 (لوالا) أديم عوفرم (مسقلا) ىربكلا هللا ىلع طع اهللمال
 اهيلا فاضم (فر>ا) ةئادا دلجلاو هربخ ةعوذ رم (ةئاعز ةفص

 إ| ةتس ةفص لحل ا عوفر رقتسم فرظ (اهنم) أديم عوف ع (ةتس)
 [[| لماءباريدعتع وف ملوه#عراضم (ىعس) ُهيئاَعلا ىلا وجار ريعذلاو

 للا ةعوذرم ٌدلَخباو أدّبملا ىلا عجار ىه هيف هلعاف تئان ىوتعم

 ]| ئعسنل ناث لوعقم ةبوصنم ( افورح ) ةئادتا َدلاو أدّئلاريخ

 ماللا (اهنوكل) هللا دبع ىف اى ٌدباكلا بارغاب لوغشم (لءفلاب ةهشم)
 الحم بوصنمو اظغأ هب رور# نوكو مهوت اك ةهبشعمال ىعسذب قاعتم

 رور# بدرا هل هس ىلا عجارلا ريتعذلا و هقلعتل هل لوعشم

 | رتسم فرط ( ة.ثلث ىلع ) نوك مدنا عفر ديعبلا هلختو هلا فاض
 ءافلا (ادعاضف) اهيلا فاضم (فر>ا ) نوكربخ لولا نوضنمأ

 ايوجو فوذهلا نوك ىلع فوظءملا لعاف نم لاح ادعابصو دفاع
 1| تحن ىلا الفاس ال قوف ىلا ادع اص اهذؤو رح ددع باهذف ئا



 الثم له اك

 مالم ةهداضأالا ظ

 49و روق

 يم

 هلا فاضءاربدقت نور: (قنءم) ديعلاوا بيرقلا لع دف طغ رورحت

 01 ناك ناو انه لوه# ر دصم هلال دو+وا لعاقلا بئانالحم عوفرمو
 نسوءاسةلا ىف هدجو ردصد ةراثل هل بيسأل م ساند ما 2 َّق اهولعم ل |[ىعمسا ٍ

 رشم فرظ (اهنم) دوجوا فرظ (لكف) هيلا فاضم (لعفلا)
 0 هن رور# هظفأ | داره (نا نأ )“ هاش ىلا عجار ريعدلاو كَ هعص

 دارم(َناث) هقافام ( ؤإ يفاتتسا ةلجطاو 0 ىافوذخحم أ دتيمرتخ

 ىلع ىفطءالا_باو ىناثلا ىا فوذحت ادم ريخ اريدقت رورحم ةظفل

 فوذحم أدبه ريخ لسحلا عوفرف رقتسم فرظ ( قيةمهلل ) اهلبقام
 امهنملاحل ىلا بوضتموا ىيةال ؟ ناماكلا ىاناونال دة صو امه ىا

 ؛ 8 ثا فورا ن 0 ناو نا لع ىأ'ى هعمل 6 لعافلا»#ى 1 امهنوكل ا

 55 نولي 0 لد ' نم لوق ىلع لب يأ الب مه: ى د قوحال اههذو 5 لاح لعقلاب

لا ربدقن ىلع ناوناقانرك ذاغا عا لاحاذأا 2
 5 وكزو< واهه4هف ةراكم

 هريسغن وا ظفللاب ليوأتلا ىلع نيونتلاب اما ةباكحالب اظذل نيعوف رم | فذ_ةنييثان هلصا#
 ىنامثلا ىلذو نافر هم ره لوألا ىلعف ةيلكلاوا هظفللاب ل وأتلا ىلع

 أ هظفل هيديرا فرحا هثلث ىلع لعفوا فر>لك اذكهو نيفرمصنهريغ

 || اظفل بارعالا وا ناكام ىلع ةياكأاؤ ةثلثلا ىلع ادئاز ناكاذ'اهاو
 ا هظفل ذا ٠ (ناكو)ىضرا فام ل ءفرصن:ريغ هنوك ىلع َن ونتلازمغب

 ىلع فطءاللجللا و ثلاثا ىا فوذحم !دتبهربسخ اريدقت عوف م
 كلا وسلا 1 او) ىرةلل بارعا لسثم ( هب :ثللل) ديعبلاوا بيرق

 اسهاق ام 0 اهل الا هذه باز ءا مع دق دق (ىبرلل نلعالو ىعلل تياو

 (ابهلومعم) عراضم (مدقتب ) ديفا (ل) ضاّيغاوا فانيئسا (و)
 قلعت».(اهيلع)هيلافاضم لكلئاروز هدا ىلا عجارلا ريمكلاو لعاف

 00| روتسم فرط (انهل) ةفطاع ١) مدنا للا عجارلا ريعضلاو مدع الب ْ

 ١ وذم (ردص): هتسأا ىلأ عج 0 >ازلا للا مدقمريخ للا عوذه ْ

 #0 ادام #

 ١ 1 ْ ةعوذ صو [هيلا 0 هرو رع (اهرخاوا) نوك ىلع فطع (مف 5 ْ

 001 لها ىلء ىدالاو انه لوه<* ر [صضم وهذا محمل لعافلا يان الم

 . ]|| (دوجو) ةفظاع (و)هنبلا فاضم ةّتسلا ىلا عجارلا ريمذلاو ىنهنلا



 ه0

 هداععا ب 'ىش ىلع داقعالا مدعل روتسملا فرظلا لعاؤ ردصلا

 طرسششا نفل ءاايقخإلا نأو سءحالا و نويد ةوكلا بهدم ىلغالا هيلع

 قئلسم بوصن# ( >5 هيلا فاضم (مالكلا) ب بديللا نة: ىف .هدنع

 200 اريد_ةنرورح هظفل' داره ( نا ) اها ىف ريعضلا نم
 مهم ليصفت) ءانغلا (الفأ لحال اذذز الو اذ نارخآ[ ناهحو ه - 9 لح دوو

 كد كلا عجار هق هلعاق عراضم ( عدل: عمن ) ةيقأن الو اس نم ماهذ

 لصال ىاطم لوعقم. توصنم ( الصا )مقتالب يلع ( نع دصلاىف)

 مدعملا كاع هيفهلعاق تدان لوهحم ضام وهو اعظقعطق ىاَرِدَعملا

 ةعوطقم ىبا عمنال ف ع سلا نم لأحؤأ مع د ال نه موهفغملا ع وقولا

 ان الو هر "5 مطقلا باس ىا اا ىف ّ نيل هيزيرلاو ند رييقوا

 لح ابوصنءءاهلاو عراضم قطو ةفطام ءاقلا (اهةحتف ز ؟ىدتفاةدد
 56 ّلعاف ارثدقت 5 وذ ص هل درع (امه) هوس ىللا عجار هز : لوعقم

 اهاومعم مدقتالوا مالكلا ردص ةلج ىلع فطع اسهل لال ةلخجاو
 بان اريدعت ع ودرم لوه# عر اضم ىقلدو ةفطاع ءاغلا ( يئلتف )

 ل12 4 اهتم ةلج ىلع فطع ةلجلا و.هدس ْنإلا زكا ل _

 (لخ 259 فطام (و) اج قلمنع (قمنا وه فنيا لع ةيدسلا
 فطع ىجات ةلجج ىلع ف طع هااو ةتسىلا دام هيف هلغاف ع راضم

 نايرطظا يونا لوا اياز: (نقبح) يسنلا لب تينلل
 رخاواق جم ىلع هل فرط الك بوصن نم ع الع موأ لخ دال

 لخد اق نوكتسأاب ذا هلصا ذا اريدعت نكمل م ىلع ىنب هذا باهت [|

 كلذ عفدلف اقع املا َّق ١ ىنوذلا هيلافاضلان 5 اىنغاوإل نيونتلا

 ااه ذا نا سوخالا عزو نيل هيلا فاض. رورو لاذلا رسمك

 هدرو بارعا ةكرح هيف ةزنسكلا ناو للا ىلا اهراقتفا لاول ةبرعم

 ان لن ذاىلا ةفاضع تسل نيح داك ىنمرلا لاقو نات الا ىف ئطويسلا
 لح داو ني نم.ل دب ذاو انك ناك ا فود نيد هيلا فيضا

 هلا مجرلف 3 رنه ٠ يضيفت خدانز ديفو: ل ديلا: ىلا: نضوعلا نياوتت

* 

 نوك زوديالو م دعتبال ةاجج ىلع فطع ةيعمالا ةلخجاو رخؤم أديم

 تردلا ليه س لولا

 ثم

 ىفاك كاز ني ل, قو
 ىيهاهدلل سي رغلا عت

 ,لنم



 راولا هاف

 مم ليزتتلا

 دبس ىنغملا حرش في

 فراطظلا ل وءم*م ناف

 ادرظ ناك اذا رقتسملا
 أم هيلع هع دعت زو

 لضاغلاو ىطرااهركذ
 قانا ثق مارعملا

 ثيم

» 

 رهشك صخالا ىلا عالا ةفاضا ليبق نه ذا ىلا نيح ةفاضا نا
 تفولا هلا فاضاخلا ىءهو تقولا قاطم تاضصملا عم نول كارالا

 ىدعءسو4 باهشلاو ؟ ىيمامدلا هرك ذاك فوذهلا هيلا فاضمب درقملا

 | د وحلا ةذاضا ن م. لدبكو مسالا لل سلا ةذايضا نشل ديكو ىل ىلج

 ]| برض امنا ) مولعم ( وحن ) لخ د ل (لاعذالا يع)ديك أتلاىلا |
 0 ىنعملا ديرا اذاو وحل ه هلا ىاضم اريدقت رور# هظفل داره ( ديز

 ا : ضام برضو لمعلا نءةذاكامو لمعلا نع فلم لع قلاب هبشم فرح 0

 7 اريدعت وقم هلغفأ داع ناو عع صون ءاولا (نائ)هلعافديزو رو

 ظ للا ةعوف رمالجلاو 058 11 ىلا اعف .ةهلعاف عراضم(ريغي )دب دأن 00

 اهيلا فاضم (ةل+) ريغبالل هيلوغفم اريدقت بوصام (ىنعم) هريخ

 روتسه فرط 5-5 ًادسماريدقت عوف سم هظفل دارم(نا) ةقطاع( 09

 كلل ام نب لوق ىلع هنم لاح ل الا بوصنم وأ نا ةؤص لحمل خ وذ م

 (اهتلج ) هل فرظوا م ك> ىف ىنالا هلوؤىف نكتسملا هريع نهوا

 | هنلا ف ايو لآ ازور نا ىلا عن >ازا كمضلاو اهلا ف اضم

 ىلع فطع ةاجخلاو 0-5 خوف يم رقّتسم فرظ (,كح ىف)

 ! فر> (ن از رتطاع (5 يلا طل طي (ر انس )را كاع دوجل

 اق ,رقلا مق محملا ىلع ىنبم هراشأ من اذه خوملا بجوب تاسع 1

 هكا فرد ءاهلاو هقلعتمل هل لودعم صن ديعتلا هلو ف 8

 ةلجج ىلع فطع ال-هلاو هلعاف ( رسكلا ) ضام (ىجو) هللخال
 بدسملا فطء ردصلا مكحىف اه:اج- عم ناو نإ ولا ٠ ىغم ريغنال ناد

 اسهيلا فانخم عك 0 )بجوا ف رط ل عضوم ىف) بسلا ىلع

 انضنا تجول قاعتمر مرد قرد (ى)رسكلا ىلع ىطع (مدلاو)

 (عضوم) ماكر اج فاطعلاب دد>او لعش د >اوىعع نيراطاو َّق ةلهنناق

 ( درفلا) عضوم ىف ىف ل* ىلع فاطع الك بوصنمو ىنإ اظل رورحم

 هركذ 5 درغملاو لجل عضوف ليضُتل ءاقلا ( ترسكف ) هيلا فاضم

 بف لعاقلا بثان لوهحم ضام ترمسسكو ةيعث رقت 5 داتسالا

نونو للا ةدام ىلا عجار
فسيلم فراظ ( ادتالاىف) 

 : ول ده ر

2222 --د١ددهش> هل ل
2223

 
 تا

 6 لاح +



>» 
 داس ( ٌئاتاديزنا ( مولعم ) و )ترسسكى ف لعاشلا بئاننم لاح

 كندي فر>ن اف ىعماديرااذاو وهل ةيلا قفقاضم اربدهتروردم ظعاألا

 بوصنمرعّتسم ف رظ ( باوج ىفو ) هريخ مماقو هعما اديزو لوغلاب

 ديرااذاوو<:ل هيلا فاضماربدقت رورم ظفللا داع (ماقاديز نا هللاو)

 روفغااد.غىلوملا مهنم

 دياوغلا ةيشاحىف هركذ

 رام هب ايضلا هب هروردخ ةاالجلا هظفلو ردقملا مسقأب قاعتم رج فرد واولاف ىعملا

 هدي فرح ناو هعاوتأ 4 رد ربع هب لودقم الم ب وصنمو اظل

 ديع.لاوابيرقلا لع فقطع لحئابوصنم رقّتس»م فرط (ةلدلاىفو)

 هللا ىلا عجارلا ريعذلاو وهل هيلا فاضم ورحت (هلوق) مولعق (وحن)
 ءوتل هاوي نااه زونكلا ند هاطب اور ةيضاّربعا (ىلاءث) هيلا فاضع

 لديوأ 5 5 فىطع اريدعت رورأ هظفل داع مظنلا اذه( ةيصضعقلاب

 بوصخدوأ وهىا ىقىوذحن ًادسريخ اربدقت عوف موا لوقلا نم لكلا

 ريعضلاو لعافو لعف انت اف ىنعملاديرااذاو ردقملا نعا لوعشم اريدقت
 رمد فرطز ونكلا نءو هلودعم نخل بوضصنم وراق ىلا عج ارا

 1 اء دق هناردتلا ه> ١ دك 5
 96 7 35 هتايبلا ن“ ميدعت روج نم لود ىلع ةدءبأف ٌنَم قاع لحما بتاوصضبو

 اظذا لاق ر> 'ء

 ف دلو باف ةانتعا اظثش ىا هلو ان الدثاي ل وعفم وه ىذلا ردعأملا نم 3 انع م اصلا يطوي لن . رم لضاقلاو ىنرا ىأر وهامكح هنوجيل نم لوف ىلعو ينل ىلع

 ع اال ناث لوعفم لوالا ىلعو هل ناب لوضوملاام ذئنيْخ زونكلا ند
 تينلا ّ 6 لاق 0 - ارا صلا نأ مسنأ ةنوصتم هو اعمو اهولاب ةييشمم فازرد“ ناو

 ليزيكلار اونا ةيشاحىف 05 ف 5 و ودح هو :
 7 0000 5 لىلاعجارىه هيف هلعاف عراضم ءوذو ءادشالا ماللاو هيأاق ادع هامىلا

 ءذ هلو /
 ةعسالا هلجلاو هريخ للا ةع ود م ةلجلاو ةع 925 ليوأت محافملا

 2 : .٠ || : || كرو 1و طل < هلا 3 : “ :

 هلل اس ىلا ا أ هلبقام لث (ريخلا و) ءونني قاتم ةبصعلابو لوصوملاةلص !جمالخنال
 ةةءادلأب لعدم اللسالا : : 0 0 عز[ و٠ خصوم ىو ا

 اناا هانعمنوت رابتعاب || ليقو لاشملاو لثمللا نيب ةضّرعم للطاو وه ىا فوز أ ديس نيدلب قا“ ملا أ للا عوفرموا ريخلا ةفص لعمل رورجم رقتسم فرظ ( مسا نع)

 سم لصالا ىف ردت ىوغللاال 1 الزطصالا هانعم انه . دارا انا هيو ريخلاب قاعتم

 1 رورخمظعأ داره ) مءاقهنا ديز 2 مولعم (وحن ) هيلا فاضق (نيع)
 0 اا 0086884 ااببااب- *با



 كال د لوعنا هل و5

 ' ع لوعلانا لاعبال

 هاوس لولا
 عوق ولف ون قاكلا
 قاكم اه فةس الا لعل

 ؟ انا أع اديز نظنا فأ

 ! لمفا ترك وست
 ن اك ناو نظلا ىنعع
 دعي ةعوووب اطورم

 ؟ى هناالا ماهفتس الا

 ماهفتسالا دعي لولا

 ىقاك هياكمذلا ىنعم

 نبال ليهسألا حرش

 ةئيرقال هناىلع كلام
 ىاثلا لوعفملا فذ

 ىد هلو نا عجم انه

 ىلع لديلوهب ادي زنا
 ىعك لوالا لوقلا نا

 مالم ربدتف ةراكذلا

 ازا هت همق هل عاف تما توسأم | اذ ددالا ١ 2 1 قال ١

* 
 عاق هنأ 320 دي ارق ىنعملا ديرأ اذاوودا ه كاس ءلا ف ا ريدعت

 (اهربخ ىلع ) ضام(تلخد)هلبقام لثم(ةلجج ىو )يخل لا : معوقرم |
 هلا فاض» ترمسك ىف نكتسملاىلا عجارلا ريمكلاو تانج دب قلعتم

 ظ هيلا ىاضم (ءادشالا) "نا وؤص لجملا هرور# ةاوطاو هلعأف (مال)

 فاضم اريدةترورعظشللا داع ( ّحاَقل اديزنا تطع) مولعم ( و)||
 ماس اديز: م ةهاجو لع انو لاي تلعف ىعملا ديرا اذا وودهل 4 )||

 ف نوكي نا ىلع نيل وععملا مم اوم هع 00 نعل هيل ودفم لاو هد وضم

 (لوفلا ).ةلبقاف لثم ( دهزو) هليضفت "ياك قيلعتلا باب نم تاع

 اضم وهو لوقلا ىلا عجا ور 4. هلعاف هه بشرم ةغص ( ىرعلا) هيلا ف

 25 رغلا قلعتم ) نظلا نع ١ لوعلا هفص ا ظفار ور 384 مم هع ْ

 اريد_هن روز ظعألا دأ سه ) ددحاو ىلاعذ هللآن ا لد ( مولعم (وحن) ؛

 نوكسلا ىلع ىيم رس اح مها لعق ىنعملا ديرأ اذاو وعل هدلا نق اييعو

 || ةيوصنم ظفللا ةدارم دحاو هللانا ةلجج و تنا هت هلعاف هللحمال

 اريدعتر و رح ظفللادا مه ( ىح)هلبقاملثم (دعد و)لوقلا لوةماريدقت

 حلا ع
 ا )ولم (وخن) «> ةوص اظدل رورو هد م كوم وهو

 ى ىعملاديرا اذاو وحل هيلافاضم ادعت رور# هظغل داع يسجل

 مسا اذاو تنا هيذ هلعاف بطاذ# عراضم لوقنو ماهغتس الل ةزمهلاو

 ماللاو ةلجطا نع هرايع هنوكل لوقت هب لوعقم , "بل بوصرم هراشا

 ةدينيم فر> ناو كانا محو باطخ فر <> فاك )او : عىداقر>

 عجارلاريعلاودي زا عجاردب 5 هلعاق جر اًضملوهو هك* اأديزو لعغلاب

 ريح ك2 هعوذ ص ل :اجو لوعيل هب لوعفم لدا بوصتم كتالذ ىلا

 ( قيدصتلا 0( اهيلا نك الاصم (فورد> ( هل وأم لدم )ع دعلو نا

 ! اربدعب رورع ظفالا دا سه ) افا دينا م عنز مولعم نعل 7 هلاالج |

 فرد ناو قيدصت فر> 2 :5 علا كيرثأ اذاو وعل هلا ىف 5 احم

 ْ انا ) هل.ذام 0 ءاَفو منعش اديزو لعفلاب كيم

 (عاق اكيد ناالا) مولعم ) و2) هيلا فاصل (حاتنذالا) اهيلافاضم

 د دار

| 

- 
١ 0 
 ادب 1

"6 



 4 ظ

 فر> الاف ىنعملا ديرا اذاو وحل هيلا فاضنم اريد ةن رور< ظفللا دا رص
 لثم ( كدعذ "ف ف هري> ءاقو هعمأ [دن.ز و لدقلاب كيد فر> ناو ناو جافا ١

 مولقم (ؤجع )د ل! فاضم(لاطس!) هيلا فاضماظةلرورحم (و واو )مدقتام
 فاضم لك رورخت ىلاعت هللا ىلإ غج ارلاريعدلاو هيلا ئابصي( ا هلوذ)

 مظنلااذه (نوهراكل نيئمؤملا نم اقي رفناو) ةيضارتعا (ىلاعت) هيلاأ]
 عوذ صوال وعلا نملكلالدبواناب فطع اريدهن رور# ظذألا داع

 اذاو ردّقملا نعالوءذمل ىلا بوصنموا وهىا فود أدتبمربخ لت |
 ْنينَمْوملا نمو هععا اًقيرفو لغ فلان هيشم ف رحناو ةيلاخواولاو نعملادب راأأ||

 نا تبرع وز هادا ماللاو اهي رذ ةفص للا بوصنمر ةّتسم فرظ
 لوه# ضام (تق) ةفطاع © اهاقام لاح للا هب وصتم ةللاو

 فظع اهل لدال لجل و نونو فلا ةدام ىلا داع هيف هلعاف تنان

 مولعم (و ) تح ف ىف نك:لا نم ناح (ةلعاف ) ترتسك لج ىلع
 ديرااذاو وكل هيلاؤا ضد اريدوت رور2# هظولدا "6 عاق تك ىغلن ١

 فرذ ناو ه]وععم لوا بوصنم ءادلاو ةناقو نونلاو نطان خليف لل

 هيف هلعاف لعاف مسا ٌءاَمو هعما للا بوصنم فاكلاو لعفلاب ةبشم

 فطع ( ةلوءقمو ) ىنغلب لعافل<' عوفئم درغملال ب وأتى هريخوأ]|
 اريدعترور < ظالاداىه (ماقاديز نا تلع) مولعم (وحن) ةلعاف ىلع

 لي وأن قئاقادي زّناو لعافو لءف تاعف ىنعملادب رااذإووةعل هيلا فاطم
 هي و م كيع نيلوعفملا م اه اق تإعأ هب لوعفم ل | ملا تبوصنم دزعملا

 ادوجوم ىا فو ذمت ىتاثلا هلوءفمو لوالا هل وءذم شفخالا دنعو
 (ٌئاق كنا ىدنع)مولعت(وحن) وحن ) ديعيلاوا بي رقلا ىلع فّطء (ةأدّسءو)
 هيض ديرا اذاو وعل: هيلا فاضم اربدةرورمم هظفل دارم
 ور ءايلاو اهريعو ةيفاكلاىفاكاب وجو مدقهربخ لداع عاوذ ع 7-7

 رخوم أهي للا عوق سمح درغمل الد وأتف ءامكلاو هلا فام ملل |

 قلعتمرج فر>ىلا (اهيلا) ديعبلاوا بيِرَعلا ىلع فطع ء (افاضدو)
 هل<و هب رور<بيرشلا هلت نونو فلا ةدامولاعجارااريعضلاو اذاضم



 ىذاقلا هيل . 1

 فل :اههلا نات اهيا عال
 أ عجاو رورلا ريمذلا نا لاق نمو افاضمل لعاشلا ب ئان عوف سعد,ءبلا || «دسعب هعق و" دا 2 00000 ا 1000

 ساجا) مولعم (وح ) عادربغب فلكت دوف ةردقملا ماللاو فلالاىلا
 35 0 ! د ودعم وأ

 ىداوهلا باص

 اذاو وعهادبلاف ارض اربد نت رورحم هظفادا ره (سااجاديزالنا ثيح

 هيف هلعاف هل لحال نوكسلا ىلع تنم سطاح ها ساجاف ىنعملا ديرا
 01 سيسكلاوا معلا ىلءوا ريك الا ىلع مذلا ىلع ىدم فرط ثتيحو هتلبكا

 "|| ليوأت ف سااج ايزناو سلجال فرظ لكلا بوصنملبهسلاى اك
 ١ بتوصنم نهم دم فرط .( دعب وز ثا هيلا فاضءل 4 ارورع درهم ا

 اهمضقفدعالو 2

 ْت.> قاضا نمدنع

 اهنا دردعملا ل
 نبا سكلا ىضتراو

 محعلا زوج و ماشه

 فاضت دقاهالزانا نأ

 ذا
 | ىف اذكىلوا سك ذ

 اريدقت روز هظذأ دارم ( ول ) ديعبلا وا بي رقلا ىلع فطع لهما
 ةبشم فر> ناو تقل ىاءتمرج فرح ماللا ( هنال ) هيلا فاض
 ناريخ (لعاف) نا مسا للا بوصنمول دعي ىلا عجار ريعذلاو لعقلاب
 م اللاب روري تبيرقلا هلدكخ د رغملا لن وان ىف نر اهعسأ عم ى هو

 (اذكناكاٌءاة كناول) مولعم (وحن) هقلعتمل هللوعفمبصن ديعبلا هلحتو
 فر>ولف ىعملا دنرا اذاو وهل هيلا قاضد اربدعت رور# هظذل دارع

 || كاقو هعسا للا بوصتم ىف اكلا و لعقلاب هيشم قرح ناو طرش
 ع وذ سرع بك سح ةعموهو بطاخلا نع ةزامع تنا هيق هلعاف لعاف مسا

 للا عوفر درغملا لونان ىفاهربشو اهمسا عم ىهو ناربخ اظفل || ىهعبت ..وى:مللاو
 ماصعلا حرش فاك ناوه و هرسسفم دوجول انوجور دعملا 4تدد لعاقأا يو صراخ

 دعنا صقان ضاف ناكو ةباوج ماللاو طرشلا لءفاها لحال ةلجخجاو
 ناكريخ لخاذب |2ادب ولم ن نوك سلا ىلع ةينيم ةبانكاذكو لن ان اد 0

 هظغاداره(كءابقتدثول) ريسفت ف ر> (ىا) واب اوجاهل لحال ةلججاو
 لوخدل ناد فطع اريدعترورغ اذكن اكل كمماءق تدنوأ ىا هفودحم عم .

 هيلا فاضم اريدقترور# هزخفلدا اداه ال ول) مدقتام 5 (دعبو )و

 ناكنا هاذ كناالول ) مولعم ( وكن ) لعاف هنال با رعاك( ًادتسمنال)
 ىعملا ديرا اذا وول ديلا فام اريدقت رور# ملفا م( اذك
 نيس اع رجم درغللا لي واتى هربخونا ساو عاستتما فرح الولف

 : ةهحوتفمو لأ |ةروس

 دارا ٠ نم يي

 هرك ذاع لمع دوو

00 

 1 يه يع

 ند ندحو اذه

 ف : 0 , دهم :ناكاشاا

 صقان ضام ناكو ةياوج ماللا و دوحوم 1 بوو فول ةزبخبو | قزح ثدف قءركذ
 : ملا و نالكربخ لكلا ةيوصنم دياك اذك و بئاغ ىلا كاع هيف هعنا انوجو لعامل! ل مؤ

 1 لوالد ' ظ رام



 د ميس سمس حصص مص بسم ع اج مع 01 2 ل ل مل عج مدع - - - دوم سمسم عا موعد م همس فوم همسه هام سمل د  معسو تع ب مس 29 تت ا نوه ةيصنت تصدع ١م هس هينصس هت هسع درس م سس وس نس بم ل

7 0# 

 دارو (ام) ل (دعب او هلبفا1 يبا

 لعافلا ب ثان بوسنءمسا (ةير دصملا) هيلا فاضماربدةترور# هظفا

 اظل ةرور#ةير دصم اك( :ديقووتلا) هليصفت ماك ام دؤص اظذل
 فرظ ( صاصتخال) م دقت هيارعا (لعاف هنال) امل ٌةْعص دعب ةفصأ
 الع اف هنوك ىنعي اذه ىا فوذت أد تيم ربخ للا عوذرم رتسم
 هي قلعتم ليقو ردقملا اذكه انمك قلعتموا صاصتخال لصاح

 هيلا فانضنم اردت ورك ظفألا داع( اإل ةربختو ناسا نيب ةيمكح
 ( لءفلاب )ام ةذض (ةيردصملا ) صاصتخا لعان الحم عوف صو
 ظالادام (ئاَق اديز ناام ساجا) مولعم ( ون ) صاصتخاب قلعتم
 قيهرضاح ما سالجاو ىعملا ديرا اذاو وكل هيلا ف اضماربدقت روري
 فر> ناو ةيئيةوت ةيردضءامو تنا هرف هلعاف هل لحال نوكسلا ىلع
 اهللحال ةيعسا تلج هريخو هعساو هزيخماقو عسا + , زو لعفلان ةيشم

 هتلجو ر دعملاّت ان لعاف لحل ا ةعوذ صدرغملا لدو ىف ىضو نالالص

 فرط لهل ادب وصنم درغملا ليوأت ىف ىهو امل ةلص اهل لحال ةيلعق
 هريدؤت الب وا روهلا بهذم ىلع ةدمىا ف انضملا ري دقن سلجال

 امهنبا1نامزلا ماقء مري هب لوألاو'حرمصلا ر دصللا نالىلءىبادنع
 ناكوا سبللا ندم فو ىذرلا ىف ك لدقلا ىلولدم امهذوكل سناجلا نم
 تناكاةياينلانالاهتاذيزامز ىلع لدناهذا ةنامز هير دصملاام نوك ىنعم
 ىهتنا ىرخشلا نبا هعبتو تيكسلا نبا هلاق م ير دصم نكن ملواعأ
 امناالنامزلا نعةبانلا اهنا ةيئامزلا ةيردصملاام ىنءمنا فرعاذهب و

 نايل :ااريك ناك هظفدحأو .ظفح اف ىطويسلا يطويسلا ماهالل اق الا اك اه سفن ىف نامز

 .ظعالا دآم )ع 3 اتا اديز نا تنام را تيئاغ:) يلين فرد (ىا) نولقاغهنع

 ناب فطع اريدقت رورحت ٌعاَف اديزنا تدئام ساجاىا فو ذا عم
 عاف اديز نا تدب ام هل وهل ةفص الحم رور<رتسمفرظ ( نعم) هل قال

 (توبث) اهيلافاضم (ةدم) وهىا فو نحمد تبمريخ للا عوف موا

 || ةرور< بكرم هعمىهوةملكلاوا ةظفللا ل: قأتامىلا عجاز ىهاهيف

 ىيباا رد دري
 التم نياعلا



 تمابار ءعأ نوك نل

 اريدقت ىلءىئد انريدعت

 الم ةناكملا

 مام روع

4# 
 ئ توبلءافال# عوق سو هيلا اضم اظل رور# (مايق) هيلا فاذم

 (دنعب و) مايق لعاف ال ع وقرهو هيا فاضم اظفلرورجم (ديز) ظ
 ةناكطابارعان لوغدم 0 اه. ءلافاضم (قنش) مدع 7 لدم

 هيلا - اربدعترورجم هظفل دأ ع (ماقكنان ١ ملة ع) مولعم ) و2)

 ١ | تبعا قلتم رج فر> نمو لعافو :لعف تبعهفىغملا ديزا اًذاو ودل

 ش 1 تحل #7 هو هب رور بت زثعاا ها درهم اى 35 ّق عاق :نياف

 دارتِم ( جا - ) مدقت اه لدم 20 ) هقلعتل حب رص ريسع هب لوعقم

 قلعتم ( درغإل 6 هوض ( ةفطاءلا) ها قا ذماربدقترو رعظالا

 || ظفالادارع ( ملاص كنا يح كروما تفرع ) مولعف ( وح ) ةفط اعلا
 روماو لءافو لءذتقرعف ىعملاديرااداو وعاديلا فاض ارردقت رور

 ةفطاع ىت>و هياافانضه لل ارورهمىاكلاو تؤرعل هب ]وعفمذدن وصنم

 دع و ) روهالا ىلع فاطع لحملا بوصم :هدرفل اى او ؛”ىفحاصكاو

 ٍ؛ : ظعالادار ء(ذندو هو )هم اكوا دحهاربدهرورعظ هالادارد ه(ذ.٠)مدقت ام لْثم

 ريك آلا ىدوؤذ :هق ةءاكللا رب دقت ل اذه ده ىلع ف طءارب دقئرو رح

 ريسع ىلا ء هريغب وأ : وا ف رصلا ىلع وتاأعماظمل ارور# هنوك زو و

 اغغالادا رم (ٌتاَو كناذ.٠ هتيأرام)مولعم ( و2) هلي صن ماك ف رمصلا
 قفاْوَو :]غذ تءأر رو ةفاناك ىعملادي رااذاو رد اولا فاطم اريدعن رورخم

 مسا ذهو اظنه ن نمنع نق اذن وسخ غيف الاول عجارلا ريعذلاو
 لبوأتىف متاَف كناو أديم ىلا عوف رم نركسلا ىلع به فورظلا نم

 لرق وهو ْئاَو كنا نامز ىا فاضم | ريدقتب هرب لحلاع وه رم درغملا |
 اذه ىيءاف دلل بي رغأا ءفحت ىفو ىسراشفلا و جبارسلا نناو دريملا|]

 باب نهريعاملو هلو5
 عطا لاق
 دع

 || هنن اهرتغىفح رمصو هيذاك ىف ىجاملا نبا هراتخاا ىذلاوه بارعالا
 هرايتخا عم فورظلا ىف ذنمو ذمل هدعل لكم هنكل نيوفحْلا هذه
 نيفرظ اههنوكل فاد نيئاذتنم اههن وكذا امهيذ تارعالا اذهل
 نهتضاملا ىو ىههتتا 05 ٍٍ 08-20 ثا ة دشن عم باوح ىلع رثعأ 1و

 ْنيأدّتم ابهنو 5 نيب ه هاه وشال ماش 5 ئا يع ىلع مالكلا نم

 | نيئادتنم انوكب ناب نيذرمصتم ير ام هنوك زاولل نيذرظ اههنؤكو |

 ظ ؛ * لاقو



 دمع 5

 ظ ةلخاو ماشه ىو بجالا نبا هدرو سكعلاب جب اجن لاو: نشغخالا لاو |
 هللا دبع ديسلل ب اسبلا با حيرش ىو ىاانيلسا اها لال ةرعسالا

 ||| اهل ةرمسغملا هلا قا ظعاازاجناو اهلنقام ىلع هللا هذه فطن م

 ||| ذي اكلا حرش ىو ةدخااو ةلمسك انتراص يح كوالاب اهظارترا ةدشلا

 موا يم باوج اديا اهنآلا فعلا مدعنا هجو الاوماصعلا لضاغللا||

 دبالهناهيلع دربالو لالا لع لحنا دب وصنم الخلا هذه ّىفا ويسللالاولا

 درغمل اب ذل و أم ةلجطاب لج ملاذا كلذ نالواولا نم ةيعسالا ةلا وأ[
 ةعججا موي ذم ىفاريسلا رس دقواهفاشملي و أتبهناق ىلا ةوقدتلك اك |

 || لا بوصنم ذم نييفوكلا رثكالاقو ماصعلا حرش قاذك اهدقت» هلوشأ
 اهلعاف قدو اهلعف.ىف ذخ :لوجىلا فاضدو هلبقلهغل ديقرظلا 0

 || هغنصل ليهسلا ج رش فو ىلمهسلا هراتخاو عاف كنا ناكذمىا

 لاقو هللا دبع ديسلل ت ال الا با حرش ىف اذكهو ىدنغ ميلا وه

 اق كلل وه ىذلا نامل نف حرامى ودك ربخ ثم نييقوكلا ضعب

 (2) بببللا ئغمىف ٌةداسطلا وذو نم نينلكن ه؟ بكر هذه نا قيلغءانب

 رسكلاوا. محفلاوا رثك الا ىلع مضا!ىبم ن اكه ٍفْرظ (ثيح) ةفظاع
 || لعاف (ناريدهتلا) نضام ( زاج )ىناثلا زال فرظ للا بوصتم رغاك
 | لعاف (نا رمالا )ضان( راج ثيخانهبلا ف اضم للا ةرورخيتلجألاو

 فاكلا (ىلاك) لجخبا عضوم ىفرمهبكلا بجوتلج ىلع فطغاةلجلاو
 ]| التسحم هبرور ن وكسلا ىلع ىئبم لوصوم مسا ىلاو رج فرخ

 وهىا فوذمأ دتيمربخ للا ع وف رم رهتسم فر ظرور< عمراجلاو
 (وهىا فوذحأد تفريخ للا عوفرم لسملا ىنعمب مس! ىف اكلاوا

 (تءفو)دبلا فاض هاو فاضُم فاكتلا ذقبش شوخالا لوق ىلغ

 (دعب ) هل ةلضاهل لال لاو لوضوم ا ىلا كاع ىه هيف هلعاف نضام

 هنو نكمسللا نمل املج لخلا ب وصةهرعتس فرطوا تعق ول فرط

 هيلا ف اضم (ءازخلا) هيلا ف اضنب ( ءاف ) ناص ىنعم نعضا نا ةلزيخوا
 | هيلا فاضماريدةنرورح ةظفل دازرم(ةمرك ا ىنأف مرتك نء) مولعف(وحن)

 عداشي كو دايبنلاجلا عوف زح طرش مساويا هيراباذاووبعلا
 كو

 . ةئاطلاو ذو نم ظفلئا

 ١ متع  نيتلكل نان



 فصلا هراتخاو سبللا ىئغمىف ماشه نبا هبوص ىذلا وهو ةاحملا

 | ضعب لوقىلع ًادرملا ربخ لك اًدعوف ماللتإعاو هل يرسم هب لوعقم

 ظ

 ظ

 . | مهضعبلاقو فائيئسا د يعمالا ةلجخاو نيعب رالا ثيداح الل هخرشف ا

 ل /

 مهضعب لاقو طق ءازجلا مهضعإ لاقو ءازجلاو طرمشلا عوجريخلا || تال هل وقلربخ عفرأب
 ننسكلا, ناو ةَساَرَج ءافلاو هنعءااو طرشلاءانغال اددمملا ا ذهاريخال || كناىدنع ىفامدرطألا

 !. ع راضنم مركاو هعما للا بوصتمءايلاو لعقلاب هيشم فرح لبس 2
 لأ جب ارلا ريعضلاو ملكتملا نع ةرابعانا هيف هلعاق ىونعم لماعب عوف ما ناكه لج ىلع فطع
 | هريخو هعساو ناريخ لحل اة عوف سم ذلجخاو هلوعقم للا بوصنم نم ىلا زا
 | هلحم ن وكي ثلاثلا لوقلا ىلعو ط سشلاءازج للا دمر ة يعساةاوج ]| فارعالا ةروص فو

 [ديعبلا اهلحتو طرمشلا ءازج هنوكثيح نم اموزح لبا هذههل ٍبيرَقلا | ديول
 أل نمثلل تيبللا قغم حرش ىف يأ دة يملاربخن هنوك ثيحنم اعوذ رح || ىوطالا حراشلا هد15و

 || لحل عوف رم درغملا ليوأت ىف هريخو هععاف حقلاب نا ريدقت ىلع اماوأ قبس
 درطملا نال هانا ىتاركأ تباثف ىا هيلع امدّقم ىو ذحم هربخو أدبه |[ ىت اثلاو لوالل لوالا
 داتعملا لعى :رحاو ه روسكماهذ |مهوتيالأ هعدقترك ذاذا مجفلاب نا رمخىفأ] ن وكريدهت ىلع ىتاثلل

 ىئاركاف ىا هنعارخوموا باهشلل ليزيتلاراونا ةيشاح فاك فدحخلا ف ]| فود ملا لوألا
 أ ركذ اذا ريشا دوت بو>و نال فدصلملا مالكر هاط وهاك تأ هأنا ظ فو ذ ريخوا ريحلا

 آ]| نيل انهريخلا فذحو ةروسكملاناب سابتلالا عفرل ناكامل ًادتبملا ىلعأ مشأ دترملا
 لضافلا ىلع خ ناو ماهفالا ىلوا ىلع ىنبالاكسابتلالا عفر هجو

 ةريعالق ا منهج هؤارصق |ديعتم انمؤملتعي نمو ## ىلاعتو هنادعسلاق

 ديم د بوصنموأ مانالا بر امهجر ىاحلا لوألادر ماصعلا لصافلاراكنال

/ 

 ناب للا موزحي جحنفلا وا نوكسلا ىلع ىنبم ها

 * هلعاف ١

 ْ هذوانرت ىا فوذ# ادةصريخ لكلا عوف ع درقماب لوأملاوا ماصعلا

 ٍ ءانللا ءأق دع ءاناطا ظ هل داريا مظعلان أر هلا ىف ملوحو لو 39 هأنا ىاركا

 الأ لاو باهشلل ةروك ذملا ديشا خا ىفاك ععبلف ىارسقمل هب لوعشم لحما ||
 ]|| ءاغلا (ناذ)سسكلاةروص ىف ىلا ذاك روصلا٠ ذهىفةيلعفلاو ا ةيعسالا

 أ لوهم ضاموا بطاخم مولعمضام (ترسسك ) ةيطرش ناو ليصفت
 || لذا عوف رم ءاتلاو

 ظ
 ا
ْ 

 ا



 دك

 ةمالع ءانلاو نولو لا هدام او ىه هيف لعافلا بئئانوا هلعاف

 زج ءالا(ملان)طرشلا ل اهللحالةلجاواجلا لكمال ثنؤملا[|
 اريدقت عوفر هظفا داره (همركااناف) ادتيماربدقت عوف رم ىعملاو
 اهل لحال ةيطرسشللا ةلجاو طرمشنلا ءازج نحنا هموزجم 'هلطاو هزيخأ

 ىدلا) تزرنسكل:م ( تنهف ) ةيطرش (نا) دفطاع (و ) ةليضُفْلا
 ١ ىظع اهلل كالذيط رشا ةلجطب وهجر اانا نعل اق لثم (تباثءاناىتاركاذأ

 ىلع فطءلمقو ضارتعاواىانيتسا | (و)ذشباسلاّة يط رشلا ةلجلا لع أ
 6 (ةزؤسكللا )هل وهحت عراضم (ىن) قحيالاك دعب هيف و اهقحشندلوق |

 رمالا ناكاذا ىاردقُم طرسش باوجوا فطام ءاقلا (مزليف) لعاشلا بدن |

 هلو ىلع فطع اهلل خالد لج او هلعاف (ماللا) عراضممزليو كللذ أ
 (اهربخىف) ردقم طرشش باو>وا بدسلا ىلع ب سلا فطع هيف

 (و) هيلا ف انضم ٌهْهْدْعْلا ةروسكملا ىلا 11 ىلا عجارلا ريعضلاو "او مزليل فرظ

 ةروس كلا ىلا ع >-ارلا ريع اولعاف (اهؤاغلا) عراضم ) (زوك) ةقفطاع

 هر ريعضلا را هبلوعذم سس كج 1 ةراقبلا فاضم زورحم تدرقلا هل حم هوما

 دارهف روك. رخا ىائيلسا(و) ةروسكملا فة د لج ىلع فطعامهالخمال هلطاوءاغلال
 من لدا ةروسكملا ىلا عجارلا ريفخلاوأ دتس(اهاوخد اوخد) فطعلل ل يقو ضارتعاوا |

 / لعاق عوذ مه ديعنلا هاو هيلا ىفاضم زور تيرقلا 1 - ةنفحلا |

 ةلللعاو أدسنملا :اربخ لحما عوذ م رتسم فرظ ( لعف ىلع ) لو>د ظ
 ظ ) لاعقا نم 2 اهو اغلا زوج هلجج ىلع فطعوا ضارعاوا قائيتسا

 مدعو هنم لاخلا بوصنموا لعقد هص لحل ارورجم رقتسم فرظ
 1 سصاورطلا قرح ارور#هنوكل هضم ةركنهنوكع م لالا ىذ ىلع ةمدقتا

 ظ ديعب لاع>اووهىا ف وذحن ًادتيمريخهلا ىلع لح ىل_كاعوذ ص هنوكاهاو ْ

 | بارعا (ىلاعت لوقو ) هيلا فاضم (أدتيملا) ديشر ل جر هيلارظنيال 1

 تناك ناو ) اهالك ةداعالاب هديت الف ارارمه نمدق ظافلالاهذنه لاثمأ | ظ
 م لعلالدبوا ناس فطع اريدهنرورمم ظفللا | دام مظنلااذه (: (ةيبكأ|

 فش ناف ىعملا ديرا اذاو قبس دقو رخآ هيج ون هيفو ل وقلا نم ظ
 ا | مروه ا نضام تناكو لما نع وا 1 دام ةروسكملا ن*أ

 ان هل لسع دم ات تاصتال» 27ج د راحل ب لح تورس وص ل ل سم محسن اص مممل
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 1 1 وو ملادنإ ماللاو اسهل لمعال اللاوو ابها لدتا ثدن أن ةمالع ءانلاو ةلمقلا ىلا
 1 ا ايد ةيرورج ظعالا داره مظالااذه (نيبذاكلان 1 يأن ظنناو) تناك

 1 ؛ ةزوسكملا ند هففحم ناف ى نهملا ديرا.اذاو قباسلا مظنلا ىلع فطغ

 6 ملكتلا نع هرايع © هيد هلعاو ملكتم عرابطم نظنو نيعلا و فدانا

 1 00 نءوةسادتبا  ماللاولوالا لزم فلنا بوص:ة فاك لاوريغلا عم ||

 0 0 الد ( ةفظاع 0و ) ىناثلا ه]وءعم لعبا ب وضم روج سه قرأح

 1 لج ىلع طع ةاجطاو لعافلا تما ( ةميتمملا هد وتعملا لوه# ع راضم

 || ىا ردقع طرش باوجوا ةفطاغ ءاقلا ( لمعتف ) ةروسكملا فه

 ||| ةح وتغملا ىلا عجار هيف هلعاف عراضم لمعتو كلاذك ىمالا ناكاذا
 * أ تلشملا فطع ةحوتفملا ففخ ةلجج ىلغ فطع اهل لحال لاو

 تارعان لوغشم (ناش) لمعت فرظ (رمكق)ةباوجواببسلا ىلع أ
 .[| ةلخجا ىلع مدقت بئافريععل مساناش ريعضنال فنصملا دنع ةياكملا |

 |١ هللا نسنع ىف م ةياكلا بارغعان ل وغم ىتاثلاو برعم لوالا ءْنِطاَو
 ذأ ةفضفرا ليقو ناحمالا ف يتنصملا هدردقو ةبيلا فا هضم ناش لقو

 || ناش ريض هفص ( ردقم )ربدتف ريبخلا' ىلاعلا لق هيفام خالو ريعذل
 . || صقان عراضم ( نوكي) ةيصان (نا) عراضم ( مزلي ) ةفطاع(و)

 || وكيل مدعم ربح للا بوصنم رقتشم فرظ (اهلبق) اه بوصتمأ

 عوف ( لءذ ) هيلا ف اضم ةففلا هج وت 34 ىلإ عجارلا ريمضلاو ||
 هتلجحو مزمل :لعاف لبيخلا ةعوق ره درفملالب دو ف 0 ف وكي مشا

 فطع ليقو عرفت :| يح ىف ةلخاد ن اوكف لا ]يعن هل ىلع فطع

 1 دعص كب ملا عاود ص ندب فرط ؟ لاغؤا م لاعوا نم 0( ني هلج ىلع

 || لعذ نه. لاحال انهلبقىف نكتسملاهريعك نه: لاح للا بوصنمؤا.لعف
 ظ ٠ تاق ناف ”ىيس ام هيلع لاملا ميدقت ي>وذ هضم ةركن هنال مهوتاك

 || تلق لسجر رادلا ىف .مهلوقىف اكهيلع نوكيريخ مدعت صصخم وه[
 ' ]| نيل ةئاالا أدّدبملا بابىف ةركنال اصصخم ناكن او فرظلا ريخلا مدت ْ
 1 ااعاو نا اولاق انياب روهجح دنع مركدلا لاخلا ىذؤ نضصدع |

 1 ؛نوتسملا فقراظااق لجّرلا ريعج 0 تفعل اعأق لح 2 بلف ده ةفإ



 3 هيلا وركفو لج نم لاح اًئاَمْنا لامه هب اوس نال ل 7 ١
 ىلوا نيعسالا رهذظالا هلع3ن ىعملا ىف ريخ لاملا نال مجدا اوهاةفنصل

 تاع ١ مولعم 1 ( هيلا ىقاضم 5 قب .ةوحلا) مهضعال هلغج ن

 ىعملاديرا اذاو وعل هيلا فامضماربد عزو رجم ظفالا داع (ئام دب 0 |

 ”نلججو ردقمناش ريعذدعسا ةحوتغملا نم هقفعناو لعافو لءذ تلعف |
 بوصتم دزغملا ليو أت ىف نيخو هعمانو تاريخ :لمشلا عوفرم عامل

 شغخالا دنعو هيويس دنع نيلوعقملا ماقم عاق تلعل هب لوعقم للا |

 0 ةفطاع #2 ادوجومىاف ود 2# ىناملاو ولوالاهلوءعم |

 مزلي "هل ىلع فطع هللا و ةققذلا هحوت -عمااؤملا ايلا محار هيد هلعاف |

 لؤعفمؤ ا لعقلا نمل اح (اتلطم) لَخدت قلعتم (لعفلا لع) ىلهعتوا

 الوخ دىالخدتلا زا# وا هئفلاح هتلجو ردعاا قلطال هَعيَدَح قاطم

 ريعضلاو عراضم ( انهمزاي ) ةفطاع ( و) زدقملا عا لوعفموا "اقلام
 بوصنم (عم) هل هب لوعغم لحنا بوضنم فمما ةحوتفملا ىلا ءجارلا
 محلا ىلع ينبه عم هيوبيس مالكر هاظ و .مزلبل فرط يفرظلا ىلع
 0 بوصنم رهّتسم فرظ عمؤا قذر ىف ام هل فرط للا نوصنم

 ءارلارتسكب ( فرسصتللا ) هيلا ف انضم ( لعقلا ) لومفملاريعذ ملاح

 ادي ىلوملا نلالإ ىراقلا لع 0 انكيل غلا موزالنخ ازا و فينا ىب لغاقجإ

 41 رولا ل اك نا أدت. مريخ اعوذ ع هنوكذو< و لعفلا هعص رور# هب م ىزرعلا حرش

 '.' | لعفلا نم لاح بوصتم ربع ) ردعملا ىءاباب وضتمواوه اف وذ
 9 هنآد هس

 با 7 1 رور#ر هوم ايرعا لوعتبو أ فرصا ىف قتيلا هرنئكك نموا

 ريغ ىلع لعبد مالك جهلا وهشام زي ردا دقوا لف ابك
 ليسا ١ ار ل ا هلفو هيلعو هلم 5 0 َّىَح ىنعلاف 8 نكد مكحىف ىبجنلا ظ

 0 هيلا عجريلفا ترسم ود مبللع م اللا لو>د عشك ى دا ةركنلا درغملاو عراض» ظ

 727 ]| لوخد عيتمبا ريغ ةلكو ماصعلا جرت ىف كك نم ريخو كلثم لجرلاب|

 || ديسلالاقو ىداوهلا بجاص هركذ هيوببس هيلع صناع اهيلعمدللا |
 || ةيشاحىف اذكهورغ ىلع ماللا لاخدازوجال حاتفملا حرب ىف في نشل |
 || زي عوف رضوا ىتاسطسبلا نيدلا ءالعو ىلج نينح لول لوطلا |



 'ركد م ظالار خذه
 فصلا هركذيلناو

 رقم بارءالار هز.

 فقر
 01 دنا ات هني جوس ات : و تحسنت حصص هع دج بد حط اح صه تس و سس

 ||| ريدعت , يع فو لو ًادمريخ وأ فرسهملا عفر ده ىل ىلع ريدا كعل

 'قءرغشلا ىلع ىط نفط (ءاؤدلاو ) ءامدلاو ) هيلا فاضم ( لكغريشلا 0( هعقر ريغ

 :ةيلافاضد (ىنلا) )لخدت هلجج ىلع ف طءهتلج-و مارلي لعاف(قر>)

 ريعض عسا ةليقثلا نمد ع حنو لعافو لعذتلعف عملا ديرا اذاو وحل

 : ةلجخلاو تنأ هيو هلعاف بطاخم عراششصم موشن و ةيقاث الو ردعم ناش

 لحلا بوصنم درغملا لب وأن ىف هريخو هعما و ناريخ للا ةعوف م
 نأ عوفرم ( نيسلاوا زاك هب , وينس كذع نياوعفملا ماهم اق ت تع هن : لوعم

 9 'نا ارعامدو 00 اي حت دا

 ||| دارم مظنلا اذه ( ىطرمع مكنم نوكيس نا ع ) ظافلالا هذه لاثما

 قبس دقو لوقلا نه لكلا لدي وا ن اب فطع اربدقت رورحم ظفلا
 هفغ 2 ناو هللاىلا عجار هيفادل عاف ضام عَذ ىنعملا ديرا:اذا و ليصفتلا

 || صقان عراض٠ نوكيو لابقتسا فر> نيسلاو ردقم ناش ريعض هعما
 11 رب دنع وف سمع ىطرهو نو 0 الا بوصتةرقةسمف رظ مكذمو

 أ| بوصنمدرةملاليوأ:ىفوريخ رخو هعماوناريخ لحلا ةعوفرم ةلجباو هعسا
 عوق رم ذخ ظفللادا سم ( فوسوا ايس نيلوعفملا ماهم اق لعل ه.لوعفم للا

 1 || مولمت ( وع وح ) فوس ل م لثم (دةوا) ليعم لاوا_د رعلا ىلع فطع اريدعت

 / اذاو وحل هيلا فاضم اريدقت رور طخغللا دأ مح (موقن دونا تاع )

 ناش ريعذ هعسا هليوثلا نم ههنا و لعاف و لعف تلعق ىنعملا ديرا

 ةلجخباو تنا هيف هلعاف يطا عراضمموقتو ليلقتلا عم يةحتللدقو ردم
 | لك ا بوصنم درفملا ليوأت ىف هريخو هعسا و ناريخ لحما ةعوفرم

 ||| (ول ) فطعوا فانيتسا (و) و ) نيلوعفملا ماهم ماه تلعل هب لوعغم

 ريح (ريغ ز لعفلا ىلا أ ىلا عجار هيف هعسأ صقان ضام ( نآاك) ة ةيطرمس

 اهله ازد ؛ ( فرصت:» ) طرمشلا لعذ اهل لحال داو تاك

 ْ | لعفطع (ءاعدوا) ريغىلع طع (للستما) رسوا]):هيلاف اقل اه] مدن

 | ىلا (دحاىلا) لوهحم عراضن» ( جاتحي ) هيفان (ال) ديعنلاوا تيرقلا
 [ألعاشابلا الوم ع وذ موال كي : رورج دحاو 4 ايهاب قلعتم

  9جاتحالل # 



١ 

 كلا 7

هردصو ىلا عج
اىلا نر 

 هيلوعفم د>
ٍ 

 ناكوللبق ل هناك 7 ا - انيلبقاح 12+ ف ظمإ ا فائرلسا ةظرشلا |

 8 وأو لة دحا ىلا جاتحيماعدلاو طرسةلاريغ اؤرمدم لعفقلا ظ

 هوص 00 اهيلا فاضم ل املا ةرور#غ (ةذه) لا ف ١ رع

1 
 ا

 ظ

 ارهدق (ىلاءتهلوق) مولعم(و) هذهل ناس طعو لكلا لدبوا ا

 دن ا نوكيناىسعناو ) ظاقأ الا هذه لاثما

 ليصفتلاو لوعلا نم لكاالدوا ناس ىف طعاربدهت رو روع طظفللادا ص

 ضام ىسعو رد_ةمناشريكد "ادع اهعَدحنأف ىن ملأ ديرااداو قيسدو

 ةعمأو يبن تي ب جو نوكيو لد د ركلصم ناو برو نعم مأن

 درغملا لنور دو نوكي ميا لج ءريو هنق ناش ريكد

 يل هلوكو )ناريخ لخأا هع وو صح كم اجو ىسع ل عاق ل خلا هعو3 ع

 (قاعن) هيلا 0 هللا لا محار رتل 3 ده فاع

 لدب 0 رورم ظغللا دارم مظنلا اذه (نيهملا
 ضام تنسف ىعملا ديرأ اذاو قيس دقوا ةيحوت هدقو لكنه لعل

 ناش ريعكك نءشأ اولا ناو هلع م ناو تآددووأ ندعو هع : ثوم

 نجلا ىلا داع هعسا واواو صقان ضام ناكو طرش فرح ل ردقم
 هلوعذم ب.غلاو نا ىلا عجار هلعافواولاو ركذم عجج عرامنعم نولعتو

 فرد امو طرشلالءفاهل لحاله تلوجو!اوناكريخ لحل دب وصنم "للعاو
 فرطظباذعلاىفو نجلا ىلا عجار هلعافواولاوركذم عجج ضام اودبلو ىفذ

 عمطرشلا لعفوولباوج اهل لحال إب او باذعلا فص نيهملاو اولا

 ةعوذىم ىزرطملا مامالا دنع ةيطرش و فنصملا دنع ةيلعق هب اوج

 خلا مهؤاسؤر اوناكولنا نمل ءافعض تملع نعمب ناكن ا هيلوعغم ماعم
 تدضو نعم ناكنا نجلا نهلاكش الدب لكلا عوف مو نيفاضملاربد قت

 املا هرك ذاهىلعأ| ©

 لع وهلاسرلاهذهىف

 ماس ناحصمالا ىف هركذ

 || ثنببثل هب لوعشم للا بوصنم درفملا ليو أتى هريخو هعساو ناريخ لأ |

 .(| ةمالسلل لوالا وه اذه بييللا مف لاق هللا اوناكول نا سانلل نجلا |



 هب الاهذه نوكنام
 هءأ 8 نقار . 2” |

 ف .فهللا ت ذعزا

 هءرصو و ها ان

 اماو يضغف ىضأْللا
 بضغ ناةءارق ىلع
 ة-وتفملاديدشتي هللا

 الم

 كي يسيل د

 | توضءءايلاو ةباقو نوثلاو ضام ءاجو ىن فراخ عملا ديرا اًداو|

6 
 || رمضلاو قلل 1 لولا ىلغ تكطع ( هلوقو ) مالم تاكئرا نع

 ظ هللاس ضف نا ةسماخاو )ةيضاريعا ( ىلاعت )هم || نفاشمهللاىلا عجارلا

 كوي «رور2 ظدالا داره مظنلا اذه عانوا اسهياع
 | لد وأ ناس فطع ار

 ةسفاخلاو ةؤطاع واوااق ىغملا ديزا اذاو ل.كضقتلا قيس دقو لوقلا ْس

 ردقم ناشريع دعسا فقع ناو اهلبقاعف عبرا ىلع فطع دبوصنم

 هتاججو بضغب قلعتم اهلعو ةلعاف دل الحلا ةذهذلو لضام نضغو

 || لهما تن ود:هذرؤملا لب دو ىف ةريدو نعشاو ناريخ ندا هعوق سه

 اذك ئه ئافوذحم أ دتنمريخ لحما ع وفم وا ُهَنسم اللا نم لدي

 عزاضم |! ةلقدح ) هةظاو (و)ةطدهشتل ليزيتلا] زاونا ميش الكف

 0 لع افلا بان اري دقت عوذرم ظغالا دام (ن'اك) لوهخمأ| .

 طرسشلةباوجوا فطام ءاقلا ( نئلتذ) ةديعبلاوا هبي رك || ىلع فطع

 لع اهلا بان لوهحم عراضم ىخلتو كالذك مالا ناكاذا ىا ردم

 نو هلج ىلع فىضطع اسهال ال 2004 8 هفْلا ناكىلاعت حار هيق

 ىلع ) .ردقملا ظطرمشال هسا وجوأ تسلا ىلع بسسملا 0 ناك

 ىايئاتلازا# قاطم 0 لح ا بوضنم روتدم فرظأ( مصصفالا

 عوف سم لبقو ىتلتف ىف نكتسالا نهلاحوا تي ىلعات ”اكءاغلا عاتف

 ىلبوو حدف الا ىلع ءاغل الا نعل اوه ىأ فود أ ددصرع> لدا

 رور#ي ظفالا: داره (ناقح هاند ناك) مولعم ( و ) تان قلغتم

 | نع ه !يغلم هففك ن ) اكف ىنعملا ديرا اذا ووحل هدنيلا قاضم اريدقت

 هبلاف اضم ردص اع + اراريعضلاو أدم فلالان د ع وف مح هأن ١ ديول غلا

 لاك فدو :لشفم 2 54 فدو ( هريس فلالاب د ع و3 سع ناهحو

ذإ ىاردوم طرش ”باوجوا ةفطاع ءاغلا (سخش) ْ
 كالذك 7 7 ل اكا

 ىجاتو تارع لل ظعتإ هلعاو لعاق (اهع و اغلا ) عر احضهبد وأ

 هيلا فاضعرو رحم تيرقلا هلم هْفْمَحْلا نكا ىلا عج >ارلاانيمدلاو |

 كين ىت ءاجام) مولعم (ود ) ءاغلال هن اواكلات وصنم ديعبلا هلو |

 || ونها ُهْبلا فام ارب د هةثرو رحم ظللا دارف (.رضاذنو رع نكلو

 -5 دع حما



+ 

 لاف انوا تاع زواوأو هلغاف ديز و هال حرص هب لوعفمالحت
 ورعو لمعلا نءئجلا 1570 نكاو قءلازنيحن ءرهظالا وهو يذرلا

 | ضاّريعاوا اها .ةام ىلع ىطعاهل لحال ةلجخلاو : و هريخ راحو ةبدن

 ىيموااظعل بوصنم برعم ( ه (نيج) حراضم (زو< ) فانيسا (و) )| 1
 ارب دقن ن ر وكسلا ىلع ضيم ( ذا) زول فرط الحم بوضنم مح معلا ىلعأ ّْ

 ( لعاف ( اههاوخ د:) سه دق ليصفتلاو نيل هيلا فاضملكاروزحم |

 هيلافاضهروركم بي رهلا 12 نيذْدْلِا نكلو ن ْن اك,ىلا عجارلا ري ىدلاو 1

 ظ (رطت) لودشلاب 7 (لءفلا يع)لوخد جم هلو

 اذاو اذاو وحل ديلا فانية وي رم ظعالا دام 4غ مان .نب اكول موطأ

 ١ .هاقامو) هلعافديزو ضاموماقو لم هلا ع ىغلم فخم نآكف ىعملاديزا

 و#لوخدم ىلع فاو رب د_هبرورخ ظعالادا م (دءقنكلو ديز

 | ضاّرعاو ا ةغطاعواولاو هلعاودي زو ضام ماقو ةيفاناك ىنءملا ديرااذاو

 ةاجكباو دي زيلاّمام هيف هلعاف. ضام دهقو ليعلا نع ىلمب ف ةحوكاو

 ( عباسلا اهلا ) ةفطاع )و ايلا اًرعاوا 0 ىضطع .هل لحال

 ْ لوف ءاهل ل الذلاو هريخ اريدقت عوف سم ظ للا دا سم(الا )أديم

 ريدقتالاة فصلا ع وذ ضر ون مس» ف ةرط(ىنثلسملاف )ةدي»بلاواذبب رهلا

 عوف سابك م نيد قتلا فرظلان وكيف نئاكلا ىا ةفرعم قلعتملا
 هيدارب نايالاركن اذا الاف رءلل ف صوعقتال اهنال .ناكريدغتب هلججال للا
 || لوصوملا فذح هقرعم قلعت لاري دعت ىف ليفامو هل.صفن نماكهي ىعستاع

 باحا لوطللاى اود ضعي تاك هنوزوجال نوير مدتلاوةلصلا ضعي عم

 هيلع لخادلا ماللاو توشاا نم انه نتاكن اب ىبلج نيسح ىلوملا دنع

 كءمي هناف هظفحاف روكذملارو ظ#لا غزاي الف قافتالاب فقد رعد فرخ
 فو ذم أ دنيمريخ لحلا ع ويح رقتسملا فرظلاوا ىش عضاوم ىف
 ربما نوكإ زاوج لاةنم لوق ىلع الا نم لاج لا :بوصنمواوه ىاأإ

 فوذحن ًادايمريج عوف صوأى ةيسملا ةعصرو ريغ 05 عظقتملا 0( لاحاذ |

 (وه)ضايعاوا فا: نايتس (و)رسفملا نعا لوعفم بوصبن»و اوه ىاأ ظ ْ

 لوجو وه مما (ىذلا) طفلا ىف :ة:بمل اىلا مج كي لكاعو وذم | 2 |



 دك ا 34

 ْ ١ اهب مور لوه عراضم (عرذ) ةمزاح 29 هريخ لحما عوق ص

 "||| لوصوملا ةلص اسهل لحال :لباو لوصوملا ىلا دياع « هيف هلعاف بنان
 ' 0 لد قاعتهرج ف ر> ماللا (اهنوكل) جرب ف انت (ددعت منق

 ظ ىلءالاوهو ريخلا م 0 نم نيم وهغملا عزاتتلا ىلع ريذلا عئرب و م منال أ

 هن لوعقملاب الع بوصنمو ازغذل هنر ور نوكو عب | سلا وهو ا تدنملا

 رنح لححلا ع وذ رع روثس» ف ورط زو رجاعم راطلاوا ةءلعتل 2 ربط

 اهنوكل ناكريلا اهقارو مسرللا صان هنوك عي وه ىا ىو ذحن اد

 هلحتو هيلا فاضهرو رحم بيرقشلا هلىمالا هلدغالا ىلا ز عجار ريصلا و هرخآىلا

 ريخ لحما لحكا بوصنم ردم كلا ةفنع ( دفع 0 ما عوقىم ديعلا

 ءاغلا ( ردقيف (ردقف) هللا قاضءارب ددت رو رح هظفل دارم (نكل) نوك

 ردّ و ردعملا اذا باو>وا اهث وكل هلودافو ذا قلعتملا ىلع ةفطاع

 الا ىلا عم جار ريعذكلاو ردهم قلعتمليلعتلل ماللا هل لوهحت عراض راضم

 ظ فج 7 راجنالا موقلا ىنءاج)مولعم ( ود ود )لعاقلا ب هان ريخلا)

 لعافو ل عؤموقلا قءاعت ىنعلاديرا اذاو ودل هيلافاضم ارب دقت رور#

 ىا فو ذخ هزيخو الا مسا بوصنم اراجو نكل ىعميالاو !1و لوعقمو
 دفو ذحم عم ظفللا داع (* ع ملاراج نكل )ريسفنت فرخ (ىا) ةجي

 ) (نماثلا )ةفطاع ) 2 هليقال ناب فطع اريدعئرو رحم موقلا ومان نا

 ةيرقلا ىلع فطع نول هريخ ار دع خود سمع ظعدللادارم ا أدم ظ

 لاحوا فو ذحم أديم ريخوا ال ةفص روتسم فرظ ( ىئنل )5 ديعبلاوا
 الك بوصنمو هاا فاضم اظفل ر ور 4 سنجلا 0( /لوق ىلعال نم

 .قاضم .(هللع)أدتبم (طرمت رس) ضاّريعاوا 2 و) ىئل هب لودقم

 فرد اهل لاعبو فل 06 نا ) هيلا ف اضماالىلا | عجار ريضلاو هللا

 ََن وكب مسأ ( ةعما) نان بوصنم صقكان عراضم (ن (نوك ) لوضوم

 3 اهللخثال هتلجج و نوكيربخ (ةركن) هبلا فاضمالىلا عجارلاريعضلاو
 | ادب اريخ للا ةعوف م درغملا لد ا وأ: ىفىهو لوصوملا فرقا ةلئم
 ظ : ن قلعم (اهن) نور نا: ده (ةهشموا) ركن ةعض ( ةفاضم)

 / : | اسوار 5ك هوص كعل ةهعص (رغ) ناسا ياي هه شم

 نم



 كن
 ريخواردةملا نعالوءعم هنوكو ده .موادفاضم ىفنكتسملا اعدل /

 تلق نوكيلربخ دعب ريخوا ليقو ديعب لاغحا ىه ىا فوذخت أديم
 ركذملا ىلا عجربال ثوم اريمضوركذم نوكي مسا نال ةلوصغم ثيابا

 ريمخلار اتعاب ىنعم ثنوموهذ اظغل اركذم ناكناونوكي مسالاشيناالا | ئ
 لاقيو كفا تناك نه ىفاك ىعملا ىف ريمخلا نيع منالا نوكيا ةركتلا وهوأ

 ب وءانالف لودي 9 لها نم الح ر عم هنأ العلا 251 و رع ىكح ٍدعأو

 ناكلا سلا لاَقف ىباك هنا تإق فيك لاقف اهرقتح اذ ىب اك هنتا
 اريخ ةفاضم نوكزاو+رهظ ليوأتلا اذهبو ىهتنا ةؤيوعلا نعمىف

 هلوصفم قاعتم (اهنع) ريغلاهيلا فاضم © اوصغم) ن وكيلريخ دعب

 (اندنع سلاح لحجر مالعال) مولعم (وحر ادا عجارلاريعضلاو 1 ظ
 ' دأ ع

 سيلا ىئل الو ىنعملا كيب رااذاو وعل هيلا فاضد اريدعت رورحم ظوللا ْ

 أاندنعو هريخ نيباجويمجلغأ هيلا فاضم لحرو نئمأ بوضنم مالعو

 رورئئانوالاريملا دعب ريخ لما عوف رح رقتسم فرظوا سااجل فرط
 أ اريدقت عوف رم (ق ثلا )أدتبم (مسقلا) ةقطاع ( و)هيلا فاضم لما |

 أ لوالاةاجج ىلع فطءاهل لحال ةلجخباو هريخ (نافرح) مسقلا فص

 لوالاىا فوذحمأ ديمريخاودقت عوف سظفللا دار (ام) هرخآلا
 أ ىا فوذحم أدرمريخ اريدقت عوفر ذغفالا ذارم (ال) ةفطاع(و)
 ]| ام عدام نوكزوجوام لوالا هل ىلع فطع اهل لحال ةلخاو ىناثلا

 | ىافوذح أدتضريخوا ناقرح نم لدب وا ناب فطع هيلع ٍفطع
 ا الوام فص فلالاب عوفرم ( ناتهبشملا) ردةملا ىنعا:لوغغموإ اهه
 أ مسر هدعابسيملناو هبصناماو اههىإ فوذحم أديم هنوك لقكو
 | لوعفم اههنوكريدهت ىلع الوام ةؤصواردقملا عا لوعفمهنا ىلعف ظخلاإ

 | ناتهبشمل فرظ (اهنوكىف) ناتهبشملاب قلعتم (سبلب ) ردقملاعاأ]]
 ديعبلا هلو هيلا فاض رورحم بد رّقلا هلعالو امىلا عجارلا ريمشلاو[# ”

 |/ نوك ريخ لكلا بوصنم رقتسم فرظ ( ىنالل ) نوك ما عوفصاأ]
 أ .قلعتم (أدّبملا لع) مهوتاك تلا ىنعالنوك ىلع طع (لوخدلاو) |||



 ىعع "ىلا نيبلالاق

 | 5 ىظغالا كاّرشالا

 ىرهازراو ىو دهلاو
 هنافديطع نال افالخ

 ]| نيبلا لا_,عتسسا لاو

 اذكزا# لصولا عع

 لداع ثبأ» هل

 دبس هريي سم ىف

*» 
 ْ أ( زير *) ضا ارعا رايق ورا داسلا قم كل ( نيج راة رمت

 1ص محمد 7. 4 صو هتدشسم صح ة الاطلال هناك

 || رورحت تيرعتا هلحئالوام ىلا عجارلاريمكلاو هبلأ نو ةط«(انهلع) انتم
 ١ ةتقاث (الرذ ردصم ديا زعافع وف ضخ كيم ءلا هلو هيلا ٌفاخم ٍ

 ! هادو املا عجارديو لعافلا يثانناببو ص:هلوه# عراضت(لصفن)

 أ 2و )أ تلا يس ل لاةعوف رم دراي أمذلخجاولصغلا مقالا |
 ظ الؤأه ىلا عجارلاريدلاو لصق "الأ هنقلوءفم ةيقرظلا ىلع توضنم

 دنع لصفبالا لعافلا بان اربدقت اعوق م نييزوك زوو هيلا انتم

 ال| بيرغلا ةفح و مروهتلا هزوجيمل ناو ماصعلا حرش ىفاك شفخالا

 |١ ىضزلا لاقو قط اوه لؤالا هجولا ناحمالاف فنصملا لاق ىئيامدلل

 ||| زاجادقو افرصتم نوكيا لعافلا تانم ىثانلا فرظلااىف طّرتشإ

 الإ لاقو ىهتنا ةجوب سبلو كدنع دعق وح فرصتللا ريغ ىف مهضعب

 || بهذا فلاخت وهو لعافلا بئان اظفل ع وؤرم نيد نيب رعملا ضع

 ||| صئاضخ نم ىريرهلا ضاوتلا ةردفلاق اعيمج شغخالاو روهجلا
 مكتب عطقت دم أرق نع اماؤ لاح اهيلع مضلا ل خدبالنا ةيفرظلا نيب
 عطقت ذول ؟ئرد ىيمامدلا ل لاقو ه ىهتا متل : نييلا ىع هلاف ع ةرأاب

 فوطءمالةكاز(نيب )ةفطاع (و) مكلصو عطقت نعم ىلع عقرب مكس

 [!| نيب نم لك نوكينا مزلي الاو هدعتام ىلا فاضمالو قياسلا نيد ىلع

 || نيؤرطلا ىضتقي نها ةيندبلا نال زئاج ريغ وهو د دعتم ريغ ىلا افاضم

 ١ عالطالادارا ند حرشللا ىق ماصعلا لضافملا هيف عزان هناالا ىضرلا فاك ْ

 ||| امهننب قرو را ريعكلا لع فطع (امهعما )هيلا عجاريلف هيلع

 ||| هبلا ف اضمالو امىلا عجارلا ريعدلاو مهو آم قاثلا نيل هيلا فاضمال |

 ]| رج فرح ءاملا(ا 207 :(هل)ةفطاع(و)لصفبالمق ةاعتف (ناب)
 . | لماما هاو “قاع ىاوانخلا قلعت اودع "ضخ نطلب كلفت
 لحم ىلع فطءالخم بوصن»و و اظفا ءابلأ رور<ريخو ف طعلاب د>اوأ
 ]|| (ايهريغب ) ةاز(ال)ة فطام( و )هيلا فاضمالوامىلا مجارلاريعضلاونايأ

 توصنمو اظل ءانلا رور#ريعو لصفت الب اًضدا قاعة هز> قرد ءانلا

 ا | هيلا فاض مريظلاو نا ىلا عجارلاريمذلاو ديعبلاوا سبر قلا لع ف طغال# |

 *و



 بكتب
 977 ىغمو و نع رهظي اهانه م ندل م انيق ةدودد-أ ظ

 ليو أنقةلجبا و هلعاف(ىتلا)ناببوص ::عراضف ( ضقت د 4 ظ
 قاعتم الان الا) لصف الانا لدغ ىلع فطع لدا ةعوف لع دعما ظ

 طرسُل فرط .(الق) لوه<ضام (1عزم) ةفطاع )و( ضعت لد !

 بوصتغزةتس م فزظوا طرتشل قرظ ةيفرظلا ىلع توضتن (انهكم)]|
 لضفلا م دع ىلا غجاَراريمعضلا و رْخؤؤملا هلعاف ترا نملاع لا |
 اهل لحال ةلجلاول افلا سنا (نوك) عمل هيلا فاضهضاقتنالا دعو |
 ةيلعفلا هللا فظع'ةالصغالنا:اههلع طرشوةلجأ ىلع فظعأ

 0 اظفل رور# ( .اهعسا ) عودولاريشل ؟راجوهف مسالا يزول ىلعأ 00(

 ( ةركن) هيلا فاضمالىلا عجارلا ريككلاو نوك مسا ال# عوف ص ودبلا |
 00 7 (اًءامدن إل مولغعم ( ودع) نوكرتشل : وتضم ظ

 هريخ اعاقو هعشأ دنازو سدي هيشماك ىعملا ديرا اذاو وخل هيلا ئاّحمأ

 ىلع فىفطع اريدهرور# ظفالا داره ( ارنضاح ل>رال) ةفطاع 06 9 ظ

 (و) هريخ ارضاحو هعمال جرو سلب هيشمالق نعملاديرااذاو هلنقام ١

 لوه#عراضم (دخوب )م زاخ ( ظ56 0 فطعوا فائشلا |

 لعذ اهل لحال لاو لعاغلا بثان(دحا) نان ال#و لب اظفأ موز

 موزحم عراضم (المثن) مزاج (1) اهيلا فاضف (طورمشلا)'طرسشللا
 للا ع وؤرع فلالاو نونلا طوقس مزلا ةمالعو ناب الدو إب اظقل

 ةيطرشلا ةل4باو طرشلا ءازج اهل لال | باوالواهىلا عجار هلعاف
 6 نا قفا ى ردا يرد 5 .اهلقاي عفا 2

 ا ىجلم س 5 55 قعملادب دز ااذاو وحن 00 ا لفقفللا

 ْ تارملال 4 ةوكلادتع ةدك وم هيقانو هن : رمضملا دةعمشازناو لمعلا ءأ

 اةاحسا زو ىدرلا فك نيد رهلادنع ةلزاع امضيا هد. قنأ ى جدل 'ولوالا

 ملم هيهوتاك ةدازال

 ْ 0 0 ا ب بزر هربخ عفو د



 فك

 | ريطلا دسم داسلا هلعاو ديزو أديم ٌكاق نوك اماو رخؤم أديم ديزو
 || ريطاب ةعما و ام نيب لصفلا هيف سلذا ماقملا اذه ىف نسائم ريغف
 || دع فطع اربدقت ورم ظذالا دارس ( ٌماقالاديز امو ) مالكلا هبفو
 الأ ديزو لمعلا نع جام سدلب هيشماخ ىعملا ديرا اذاو ديعبلاوا بي رّهلا
 ١ ||| ( مدقتب) ةيفان (ال) فائيثسا (و) هريخ ٌتاَقو ءانثاسا فرحالاو أديم
 أ ظ فاضفالو ام ىلا عجارلا ريم اأو هلعاؤ 3 وو سح (ا.هلون « م) عراضم

 ةفطاع(وب) الو : ىلا عجار ريعذلاو مدقتيالب َجاعَتم ( هيلع ) هيلا

 0 دفاص لذلبا ةص للا عوف يم رقم فرظ ( لعفلا ىف )أدم ( لماعلا ١

 ( عراضلا عزابصإا ).لفغتالف رخل هدجورع دقو ىلءفلاىف نئاك لاى لماعلا

 رهتسد قرط (نيعونىلع) ى:صأا دع ةباكملا 5 ارعاب لوغش هم

 لءاعلا ةلدج ىلع فطع اهل لحال ةلجلاو أدتبملا ربخ للا ع وذرمأ
 (بصانلاف) قيساعفال صف مامهلار ءارمدق )م زاجو تصان) 0 مسالا ىف

 فاض( فرحا ) هربخ ( ةعبرا ) أديم بضانلاو ليصفتلل ءاغلا |

 لوالا ىا فوذحم أدتبهريخ اريدقت عوف رم ظفللا دارع (نا) اهبلا |
 ||| عوذ مرةةسم فرظ ( دي ردصلل) لفغتالف ليصغتلاهلاثماىف دقو |

 ةفطاع ( و) ةّئاكلا ىا نال ةفصوا ئه ىا فوذحم أدت ريخ لحما
 ىناقلا ىا وذ أدتي مريخ اريدقت ع وفرع ظفللا داره ( ن)
 || عوفر رعتس» فرط (ىفأ لل ) اهل .ةام ىلع فطع اهلل حمال ةلوطلاو و

 ( دكؤملا ) ةنباكلا ىا نال ةذصوا ىه ىا فوذحم ادم ريخ لحنا
 نه لاح لكما ب وصنم روتسم فرط ( ل ا بةتسالا ىف ) ىئالا هفض ظ

 نامز ىف اليعتسم لمعلا ىغنل ىا ىئنلل هلوق نه موهفملا لعفلا
 قبس ام لثم بار ءالا ( طرشال نذاو' ةيدبسلا كورلا لاوتسالا

 ضاريعاوا ىائيئسا(و) طرشلا ىلع فطع (ءازجلا) ةفطاع(و)

 نذا.ىلا عجارلا ريعذلاو طرمشل هيلا فاضم ( هلع) أدّبم (طرش ) ظ

 نا د بوت :هضصقان عراضم (نوكب)' 0 هن ردصم (نا) لمعلا هيلافاضم

 ربخ (البقتسم ) هيلا فاضم نذاىلا عجارلاريعذلاو نوكي مسا (ةهلعف)
 ا |بوصا# :(نه) أدل نيخيزخلا هوق نع درغلال؛ وأتقمتلجونوكي

 0 «ريخ#



 دي 5
 عوف نقلا ةليةةسم ةعصوأ اليعتسمقن .؟تيملا ٠ نملاحوا ريخ دعب ريح

 آل| لاع>اق هافو نذلا ىعا لوعقم هنوك | هنوك اماو وهىا فود ًادمصزبخ

 6 9 هلق 0 قلعتم ( اهىكع) هيلافاضم (نّيعم) حوجرمأأ] |

 دلاو دتاصوا ام ةفض' ةللطاو ام ىلا ىلا عج ار ىه هيو هلعاف رةّتسم د

 ُ فاطاعوا ضاّريعاوأ فانيئسا ور هيلا قاضم نذاىلا عجارلا ْ ْ

 ( هب ) ناب الحم موزخت م معلا ىلع ىنب ,ه لوهحم ضام ( ديرا) ةيطرتشا ظ
 نإولاو لعافلا بان( لالا ) .لءغلا ىلا عج ارئاريعذلاو ديراب قلعتم

 ىلع ىئبم نص ان ( كن 0 اع يرسم )هذ اهل لحال

 اهل لحم ال :لجخبا و لعفلا ىلا اع هيف هلع اف ناب الحم موزحجب محلا
 ردم لفرط( كف هلبق ) دعع ان قلعتم ( اهىلع (اهزع) اهل قامىلع ىطع

 || مزاج 09 )هيلا فانضم ن ذا ىلا عجارلا ريئدلاو هتلصوا ام ُدْمَض
 ن ذا ىلا اع ه.5 هلعأف ناب الو ا 59 موز عراضم 00 عل

 قاف ا ةيط شل ف 0 او طرمألا ءازح اهل لحم ال الجلاو
 لاخلا هي درب لاحلاهب درب ملناىا ىن نات ي> نم اهل فام ىلع فاطعءوا ضاّرعاوا

 (اءذاككنظانذا)مولعم( :ىض)حاذرا ناو لد#ت هلبقام ىلع دمع ىلو
 نذاذ ىنءمل ا ديرا اذاووكضل هيلا ىف اضم اري دقت رورت ظفللادا ص
 هلعاف ى ونعم لماعب خود سمح ماكتم عراضم نطا و لمعلا نع قلم

 اب ذاكو لو الا هلوءذم لحل بوصنم ىفاكلا و ملكتملا نع ةرابعانا هيف

 رقتسم فرظ ( ن1 )ىضرلا فاك ياوج اهل لحال ةلتخعاو ىناثلا هلوعشم
 اظل هيلا اف اضه ناك ناو هنافءوحن لوخ دمنم لاح للاب توتال
 لوما لوطلملا“ 4 ثاح ىف م ظعألا اذه لم ىاىعم هب نسل

 خوف مو نااكلا ىا ةفرءم قلعتملارب دقت هل ةفصوا ىلج نسح

 نه ىلا دياع هذ دلعاق ضام ( هلق )وهىا فوذخم [فتداول لغا |

 || بوصنم ظفللادارم (لوقلا اذه تاق) هتلصوا نم ةغصالخعاو |
 ]| هن ادسا ةلطاو لعافولءف تاَعْف قعملاديرااذاو لوقلا لوم اري دعت |

 لوعلا وذلجلا نعةرابع هنوكل لولا لودم لكلا بوصنم ةراشا مسا اذهو

 || وحن ىلع فطع ( وو ) اذهل ن ابب فطعوا لكلا لدبوا فص

 - ص مدس

[ 

 .١ ا هما



 | لوالا برعملالئاقلا
 ,الئم

 .(|| عملا ديرا اذاو لوقلا لوقم اريدسةن بوضنم افلا ذاع 6
 1 (زوج) ىانيدسا )و١ ص | دنا ةلجاو لوعفمو لعافو ىلعو كتمت 39

 ىلع ف طاع للا ةعوذ رم درقملاب ةلوأم ةلخباو هلوعفم لحل بوصنمأأا

 عوف نمدزرغملاكلوأملاو فطعالب ةضالا د يسمال اعلا هللادرع دءسااوأ]

ادعم 357 دور (زذع ةسجت) ٌادّررم (ناجا) ةقطاغ ش5
 

 ىلا
 هاج هت جا الس نا سلا و د يدي حس ديم ادي جم يمحي ازعل

 1 هيلا فاض اريدقت روت لها تار عروحود نو انا قب الا

 مركاو ىل.غلا نعىغام نذاو أدتنم لحما وذ صان اف عملا ديرا اذاو
 | ماكتللا . نع ةرابع انأ ةيف هلداف ىونعم ىلءاعي عوفر 0-1 ه ع راطم

 | ادم ريح للا دع وقررع.ةلخط او هل هب لوعفم لما نوضن»: قاكلاو
 | ||| قراسلالاة ن1 بارءالثم (لاقنمل) ةماوج اهلل حال ةيعمالا ةلجخاو

 هيلا فاضت ارب دقت رورحم ظغالا داره (نا) هلعاف (رافضا) ع رات
 ىقعمب نان ه لاح ؛ هب وضم 0 ةصاش) راغكال هب لوءقم الك ثوصنمو

 نم كل وا ضاريعإ هتاججو ردقملا ص1 قاطم لوءذموا اصوصخم
 عوقرصضا عر اضه نصتشو ةفطاعوأ هب اوج ءاقلا (يدتنيف) نا

 ردقم ظرس باوج اهل لال لجطباو هلءاف(عراضنملا )ىونءم لفاعب
 ليقو نا راما زوجب الجب ىلع فطغوا تال ذك سم الا ناك اذا ا
 | نط ء لحنا عوف م درغملا ليو أتىف ةلجكباو رقم لا ناب توصنم نضل
 مولعم (وحن ) ناىلا عجارلا ريعذلاو يصتنيب قاعتم(هب) نازاكذا لع
 ديرااذإو وعل هيلا فاذم اريدةترورجم ظغالا داره ( كدركاف رز )
 نونلاو تنا.هيذ هلغاف هل لحال نوكسلا ىلع بف مداح سا رزذ عملا

 عراضم مركاو ةيبس ةفطاع ءافلاو هلوعفم لحل سوصنم ءايلاو دامو

 فاكلاو ملكتملا نع ةزانع ايأ هدف هلعاف ةر دعم نأ بوضنام ماكتم

 ىدرالاَقو روه با نيباع اع ةروهثملاوهام لع ردو م ةموهعملا ةرآن ازا

 ظ اا تباث كانا كتاركاف قرى ا ايوجو فوذحم هريخو اديه لدا

 5 لوقلا اذه ىلءينزز هل ىلع فظع ديعمالا ءاخلاهنهن الا

 ا |ىعالا ل ةعحا رملاب رهط)د هذ 8 ئر وهام ىلع م <41 مالك لج

 0 ىلع#



 ظ «نظ 0
 حب رابصانلاف ةلجج ىلع ف طع ةلجطاو هربخ ال4 عوف رم متقلا ىلع
 (اهتف) أدنتم (ةمب را) رش هنينمج ىءزييعلا كعب وضتق (ةلك)

 انهم الاح هنوك زوجالو ةعبرا ه_فص لكلا عوف م رقتسم فرظ
 عراضم (مز2) ةمادشإ ةلطباوأ دنبلاريخ (قورح) ةضخم ةركنهوكل
 لحل !ةعوف رم ةلجلاو عاجلا ليوأت فورخلا ىلا ءجارهديق هلعافأإ|
 مْرَدْل هب لوم توصنم (العف) فاايثسا اهل لحتالوا فورا بْؤص

 اريدقت عوف نماغغللا دام( ل) ةعاجلا لب ىأتب ورمل ىلا عجارأ دو
 فطءازيدقت ع وذره ظفالادا (الو).أ دبملاربخ هيلع ف ظء امعم
 [.هىا قود أدي هربخ لحملا 8 ود صح رفتسم فرظ (ىل) ىلع

 .اريدقت رور# (ىضاملا) ىنثل ناش اكلا ىاالو ىل ةفصوا قنا ناّناك
 9 2 5 و ) مالو) ىننل كر لوعفم الم بوصنمو هلا فاض.

 هظعأ داع (1لو) هيلافاضم (مالا) ديعتلاو بد رعلا ىلع ىفطعء

 هوجو هبقو هيلا فاضم (ىهذلا) اههدخا ىلع فطء اريدقتع وفه
 ةفطاع ( و) ىذاملا ال لثم (باطلل) عقلا صا اوخىفاهانرك ذرخا

 ادن قفا "أ ود ص علا ىلع ىبم ىدادعت ناز(: ليثف دحا)و

 هضم ةركن هناالا ًادّتنملا نعلاحلا زوجناو هاف الام نبادنعوأو هام

 ريغلاو ليهسألا م رشف هزك ذ اياهياع لاخلا ميدقت بجوف انه

 # هلءأو سةيع ددأ ىلا عجار هنأ ١و أهو سشع كلا ىلا عجار

 ةهلخلاو أدنبملا ىلا عجار هيف هلعاق ع راض. (مْزجن) خسانلا في رن
 ةعبرا ةلهج ىلع فطع ةيعمالا هلباو ًادتيملاريخ لحما ةعوف رم

 ضفان ضام (اناك ) ةيطرمش (نا) مز هب لوعفم (نيلعف) «آاههنم
 ىلا عجار:هعسا للا عوفر فناالاو ناب ال موز مهعلا ىلءىنبم

 ّط .سشلا لعفاهل لحالاءل جا ود ريس ءايلا بوصند (نيع رابضم) نيلعفلا

 مدع دح اوىااه لمقام رب نبت رسصلا دنع ١ و>و قوذحت ءازجلاو

 : | هللا مدل دوو ىك لاق اذك ءاررح مدع 5 نيبو وكلا ذنعو مز اهنم

 دي ©« ذا



 ' | ورم لوه4* عراضم (.ى سا ضارتعاوا فانيئسا ةيطريشللا

 || ةلبجلاو رشع دحا ىلا عجار هيف لعاغلا ب ئان ىونعم لئاعب.اريدقت أ
 | لوعشم( 88 0 أدل يطا دعب رتخ دريخ لدتا ها ا

 متوأ ىهن 7 هلو“

 ةثلثلا لي وأت لوالا
 م دعب ىتاثلاو ةعاجلاو

 ا.كصح اهبل وأتلا

 تدهطقرا_عغشالا 6

 « ىهسام ىلع نءطف وأ

 دهب

 هن اريدقت نامت

 6 بجاو طرعللا

 اضوع م دعتملا مالا

 ىج نياه رك ذ هنع

 بقاقثلا نات دك ل

 راظنلا و هايشألا ىف

 ضع! بهو طوب ١

 م راضملا نا ىلاءايعل

 م دعتملا ىحالاب مو نجم
 هب امئنأ لبؤو هسا

 حرش ىف ام قوذحلا
 دل انلا) ميض وتلا

 (ىرهزإلا

 1 لغف عم

 1 («و) 0 ةياكطا تب ارعان ةلووسم (ةازاحلا) ى معمسدأ.ْن

 | ريدصف ع وقيم ظمالادا مه نا نأ ) .ادنبملحلاةعوف ص( و مع 1

 !ٍ [ربخ لججلا جوف لص روتس» فرط .«(طورتلا) هرب هيلع فطعام عه

 ٍْ طرسشلا ىلع فطع ( ءازطعاو) نال ةبفصوا ىه:ىا فوذحت ادن ادنمأأ] .
 | دأ سه (نباو) نا )نا ىلع فطع اريدقت ع وؤرم ظفللا داىيه (اًويحو) ل

 ظ َئ الشع (ىناو) ديعتأا وأن تب رولا ليع؛ بفطع اريدعت حو سه طظوللا

 |[ نخت" أ نهواى ,هئافوذحمأ ديم ربخ لدا ع وذ رصاروت تيه فرط(ناكللا)

 أم اذاو ام ذاو ) ناكل تااكللاوا هماكملا ىا ةزيخالا ةثلثلل ةفصوا
 أ فوذحأدتبمربخ لحنا عوف هرقتسمفرظ (نامزإل) قبس اهل ثم ( مو:

 ا اموامهمو) نامزلل تاءاكلاوا هكا ىا هلبقامل هَدَصوا نهوا ىهىا

 ١ عدراسمم (زوح ) ضاريعاوإ فانيثسا )وا قبس اثم ( جول وعبد ونمو

 انوصاقو» .هيلا فاض اردهترورمم طمألا د دأ ع (نا) 2( هلعاق (راعْضا)

 ا | (اهب عراضملا مزبف) اهبار ءاىمدق (ةمصاخ) راعذ الدب وعمال

 ١ ظعدللا دأ مه (كعمر 1 ١قرز) مولعم ( ون ) هب كر عراضلما بص. دق لم ١

 لامس اح رعاززفا :ىنعملا ديرأ اذاو. وحل هيلا ىقاّضم اردهدوورع

 نوللاو.ىطالا نع ةراسبع تنا هق هلعاق هلال نيكي ىلع

 ةردقمنأب مور عراض همرك. او 0 كر . لودغم ل2 | نوصتم ءاملاو ِميأَقَو

 :نلواو هل ودوم لحل بوضنم ف لاو ملكت لان :ع.هرادعانأ هيف :هلعاف

 11ه هيطرشلاةلطاو كمرك ١ ىنرزت اى: را ىايريلقمل طظورمشلا ءازج اهل لحال

 (ان) تدم( ساشلل) ىسايقلا ) ادهم (و)ع ه(لماعلا) ةدطاع 0 ةسادشا اهل لحال“

 فطعاهل لجبل و ادنملاريخل 1# عوفرم لوضومفلا ل ظ
 ةمرك ديزل ريض ( نإ ) عراضم ( نكمي) 41 اعلاف ةلج ىلع
 ١ عجارلايعلاو نك كبل فرط4(هلعتف / نانتروصتنم لوهت عراشتم

 1 1 ] هعوفرم درغناب هل 4 ةلجخعاو لعاقلا با (ةدعاق) ميلا فاضم ميلا

 « لنا

1 

1 

 ا



 يرمعاا
 | ةهدع اهلا ةفص( 0-0 كيمو :امنفص هتلجو نك < لعام لحل ءاف للا

 (ريغ)ياكلاةدعاقلا ىلا عجا رجلان ردتعلاو [هتنت «(اهعوضوم)
 ْ (رو معز ةيكلاةدعا فص دب ةفصلخلا ةعوفرمالخلاوأ تملا ربخ

 ّْ ميس ييصاسم ( ةقان 000٠ ص 0 0 )( هيلا فاضت

 1 2 ارا ريعصلاو ن نو 7 59 560 ىيصو [هبلا فاش و 7 1 :

 ] هيف ةلعاق باث بوسنه مسا (ةيعامس) هنلا فاضم ىسايقلا لماغلاولا 3

 | (وح) نوكربخ اظفابوصنم بكم هعموهونوك مساىلاجار ته
 ١ قاض٠ا ارب دهن رور ه* ىلخذل دان( لعغافلاعفرت هه.شمةفص لك ) مولعمأ ١

 : ههبش عه 3 اهم ءلأ فق اضم“ ةعصو مف لكشف ى هنن: دنرأ اذاو هيا

 1 عرا اصو مضرو 2 دهرا ىدصاملا كوع 05 اكل تارعان هلوغشم |

 ْ عم توف كيال اظل اًركذم ناكناو 0 لكىلاعجا ار 6. هق هلعاؤأ

 ا لعاغلاو قب يقبض او ءوضلا ةيشاخىف 6 ثنوخلا نع هراس.ع هنوكل انه

 ] 5 انا هيفف 0 اهلا فاضم ظفالاةدارارمغ نم هعسال نإطانارعأ
 0 عوف رم( وه) فاني اوان ةقظاعأ زةهوؤطلا] قل اهلا اناضمنوكتال |

 آ هلولاو انما زيخ ( ةعسشت ) ىسايقلا قماعلا ىلا عجار ادم ل1
 ا (لوالا) فانينساوا هلآ ن كمان ىتابعلا لماعلا لج ىلع ف طعءاه الخال
 ا لكد ل 00 لل ءاقلا(قكف) ف كرا انلسا :نإذلاو وهريح (لعفلا) أديم ادم

 1 ]لاو ادا ىلا اع هيد هلعاف ذ هلعاف عراتتم»( عرب ) ) هيلا ف انضم (لعق)
 ديأع هيف ةلعاف عراتتم# (ىصت]ة نظام( و) أدتبملاريخ لحل اةعوف م
 0 :اجلو ٍبصَنَيل هلي لوءم ةرسكلاب# هبوصت نما( تال ونع# م )أدنتملا 0

 ٌتالويكلا هةءض ب ؛ وقم (ةرثك) غقزب لد ىلع فطع حلا عوف ع

 [| داردالا م قف فاوض وملاو ةؤئضلا نيب ةقباطملا دجوو أه ةعا اجلا اهلطو 1

 .ع راضم ( زو ) ض اًريعاوا فانيثساوا ةفطاع (و (و )ليوأتلا اذهب
 || عفري لسعف لك لج ىلع فطعاهل لحال ةلجباو هلغاذ ( ميدقت )|

 ٍإ | اوتهطعو“ هيلا فاضت اذه رور ماس وصنم) ضارتغاوا ىانيانباوا فانيئساوأ ْ : ٠



 كا
 | ا هع ) هيلا ا لكىلا عجارلا ريعضلاو ميدقتلا لوعفم الحم
 | ىفانيأسا ليقو هغطاع (و (و) لءذ لكلا عجار ريعذلاو يدق لان قلتم

 رفةسم فراخ (نيعون ىلع) لءغل ىلا تب للا عوذرم(وه) |
 لج ىلع فظع اهل لختال ةيعسالا ةلوطاو أدبماريخ لدملا عوف سه

 فوذحم أدم ريخ عوف رض( مذ مزال) ليقامىلع فانيئساوا لعفلا لوالا ||
 ” خا ريدقت عوفرم (دعتم)ةةطاع(و) ) ىانيئساةلولعاو لوالاىا
 ق.سدقوهابقام ىلع فطع هالحال ةرعسالا "ال او ىناثلا ا فوذمي

 أديم مزاللاو ليصةتالءاغلا (مزاللاف) لفغتالف امهلاثماىف ليصفتلا |
 (همهف)عراضم( مت )أدل اريخ لحمل عوفر علوصوموافويموم(ا)
 هةلصوا ام ةعص 55 هلا اًضخباه ىلا عم < - ارا ريئذلا و هلءاف

 هيلا فاضم للا ر وزي لوصوموا فوصوم 0 مني قاتم ريش

 هلعاف (لمفلا) امىلامجار ريعطلاو مقوف قاتم (هيلع) ضار (مةو)
 ظفالا داره ( ديز دعق ) مولعم ( دل ةتلصوا ام ٌةفص ةلجلاو

 لءذ ديز دعم ىنعملا ديرا اذاو ودل هيلا ف اضم اريد_ةثر ورحم

 ( بصني ) ةيفاث (ال) فطعوا ضارعاوا ىف ا!يثسا (و) لعافو
 ف اائيذسا اهل ل ال:لاو عزاللا ىلا داع هيف هلع اف راسب
 ظ ليق م مع هج 00 ام مزاللا هلجج ىلع فطعوا ضاري ءاوا

 نم لب هب رع نمر ديالو دج ميدي بصت مدع نال

 | ةباكللا تارعان 1 هي( بصنيأ هبلوءقم (لوحنملا ) هءاكحأ

 بارعاب لوغشم( رجلا )هيلا فاض »م (فر>) بصنيالب قلعتم( رغب) |[ ت

 رجفر> نهوليصئالءافلا(هنف)هيلافاضموا فنصل دنع ةءاكملا

 رةتسم فرظا/رور جلا عمراجلاو هبل لارور<مزاللاىلا عجارلا رمل

 الأعدللا )رْخٌّوَم أدم ةعوفم ( لاعفا لاعفا ) مدوم ريخ 5 عوذرممأ]

 ضاريعا وا قائيئَسا ١ )حدملا ىلع فطع ( مذلاو) هيلا فاضم

 ) معن) مذلاو حدملا لاءفاىلا عجار أهم ليضملا ةعوف رم ( ىه ىه) ظ

 تقرع دقو أدّنملا اريخ هايل عف اريدعت ع وقص ظعداألا دا 0

 ريغ ىلع نإ وتلارعغناو ف ورمصلا ىلعنب وتلاباظ ةلاطوق "ع مبعث ن وك زا وحج

 نموا ى ره هد 0

7 7 0 
 مالم نءطقواتعطق

 ,ذلنم



 يم »ع
 أدبهريخ للا عوفرص رقتسم فرظ (حدلا) لهفتالف فرصلا
 عوف ص ظفلادا يم( سب و)حدلل اكلا ىا عله ةصواوهىا فوذحم
 ضارنعاوإ فائيئسا (و.) جدلل لثم ( مذش) من ىلع فاطعاربدقت
 (نا) هيلا فاض» سُدب و معن ىلا عجارلا ريعلاو ادام (اههطرشإ)
 نوكب مسا (لعافلا) اهب بوص:مصقان عراضم (نوكي) ةير دصع
 (ماللاب) أدملاريخل ىلا ةعوف صدرغ ملا ليوأتىف ذلذعاو هربخ (اذرعم)
 ريضلاواؤاضع قلعتم(ىهيلا )اف روم ىلع ف طع (افاضموا)اق نع قلعتم !

 (!ريمم )افاض.ءوا اقرعم ىلع فطع (ارهدموا)ماللابفرغملا ىلا عجار ظ ٠

 ( ركذي):ضارعوا فانياسا ( و.) ازيمكقلعتم (ةركنب )ارعض + فضا
 لاج ل ىلا بوص نمر ةتسم فرظواركذ يل فرظ (دءب) لوه* عراضمأ]]

 لعافلاىلا ةراشامسا (كللذ) رهاظااوه؟لوالاو ىن الا صوصلا نم
 فرح فاكيلاو د.ء,تفر>ماللاو دعبل هيلا فاضملهلارو <روكاذملا
 صوصخلا نم لاح بياطيول لعافلا تثان ( صوص ا) باط#

 ىلعف هيهةلعت مدعواشبا طعمقلعت لوقتناكذذن وقئالماللا ( لعاغلل)

 ٌحرسد هب لوعفم ىناثلا ىلعو ٌحخرد ريد هب لوفقم للا دوري لوالا

 أديم للا عوف هم (وه) ضارتعاوا فانيذسا (و.) ضاع هقلع
 لوصوءوا قوص وم(ام)ةفطاع(و )هريخ (أ داي ) ص وصلا ىلا عجار
 ةاوجاو ام ىلا عجار هيفهلعاف رقتسم فرظ(,ق) أديملحلا عوفرم
 ( هريخ ) هيلا فاحضم دبل اىلا عجارلا ريوذلاو هالصوا ام ةفص
 فطءديعمالاةلباو هيلا فا ضم أد ذبملا ىلا عجارلا ريعذلاو أدةيملاربخ
 ربخ ىلءافطع هريخوأ دّبملا ىلعافطع امنوك زوو أ دةيءوهذل هج لع
 مءذ) مولعم (وحن) هل اثماىف ماصعلا لضافلا هب حرام ىلعأ دتبملا
 ىنعملاديرا اذاو ودل هيلا فا عماربد قت رورحم ظغالاذارم (ديز لجرلا
 ةعوذىم 'هلاو هلعاف لجرلاو هل لحال محلا ىلءىنبم جدم لعفمعتف

 نوكءاعداأ ديلا لاري ىف طبارلاو رخؤم أدبه ديزو مدقم ربخ لدا

 ىنغمىفوداتسالا حرش ىف فيرعتلا مال لوقو صوصخا نيعلعاشلا 1 ش
 سنا مالل| ىف ىف الخلا ىلع هانعع أ دايما ةداعاوا مومعلا ظبارلا بسلا |
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 لام>الا درى اثااو؟
 راس



 مو علا زمنا لاف سنجل تناك اهنا كالذو تويم ه>-سد قو و تاه للا

 فادايلسا اهالحمال ةلجاوا ىهتلا ةداعالا طبا اراك دهلل تناكناو

 ' | ةثاميضلا ٌئاوُدلا ىف كوه ىا ايوحو فوذحم ادتيمريخ ديز ذئب
 حودنملا ىاانودو فوذحم عت را بلا دقو اك موانالاو
 ريطلا دسم نب دسي مل هلان ريخالا درو اهلا نيب اهف ىالتخالا ىلع
 0 تببللا غم ىف مانودو ف ذحي فيكذإ

 ىنعملا دير اذاو هل قام 1 ءفطع 5 رور#ظدالادانم (نادب لا لا

 غذا َّق م ”ركاا فلا ط وعسأ اريددت عوذ ره مالعو و لعق م و

 ل ةعوف عتيل ذل ةلخلاو هيلا فاض لج رلاو ةلعاق يك لادا
 مخ ناديزلا نئ يذم فانيئسااها ]الوار خؤيأ همناذاي لاو وتم ْ

 ا

ْ 

 ظ
 مليلتل |
 ظخالا داع (ديزالجرمهنو) ناحودملاوا اههىااب وجو تواع ا ةدا
 حدم ل هفرعتف عملا دي رااذاوديعبلاو ابيب رقلا ىلع ف طءاربدقترور# ظ

 اهلج وم. ارع اريملا نعنرميقت الاجر اففل هل عج ىحال هه .هريعذ ديف هلع اق
 ظ 1 ديز كلك كى انئسااهل لعالوا ردؤجأ تملا زو مدةمزب خلل ا ةعوفرم

 (َ ا آ[وح -وفق وذ هريخوأ ديفوا حو دام ديللاو | اوهواابوجو فوذحم رع ا 1

 ' || عراضم ) قذحم ) لب اهثلا عم قب ملا (دق) :طا 9 حودنملا ا ىا

 || لج ىلع فطع اهال حال ةلخجاو لعاقلا ب ازيا وو تي ظ

 ضام 05 عر قزحأ قرط لكلا توض: :مةيفرظلا درو (اذا) رك

 ندا ةرورحم :لا و صوصخملا ىلا | عجار هيف لعافشلا ثا 0

 اسهل لال ليلقتلاءم قدا ( دق) ةقطاع (و ) اذال هيلا فاض
 فطعاهللمال ةذاجخلاو صوصخلا ىلا عجار ف داءام عراد (مدقَتي)
 مع نود أ)مولعم(وح) دقت 2 قلعتم (لحشلا !ع ىلع) و دم ب ىلع

 ىئعملا دي رأ اذاو ودعا 35 ١١ قاضم اريدعت رور ظذللا دارخأ لاجرألا ٠

 ا ءاساو ١ هر + للا: 00 لاجراء 5 "هلو ًادتمم نودي اف ْ

 فوذحمأ دي هريخ (2.) 32و تالا عط اشار دق : عود ماطظغالا ا

 000 ) لثا هيلا فاضم 57 دور ظل ١ | ) سب ) 26 |

 مأ|



1 

 0 تكا مح 7 ليز 11 ديمريخ للا خوف ع 00 ا

 59 (هلعاف,) فائيئساوا ضارتعاوا ًدْعط اع.(و) حدلل ئاكلاىا
 اريِدقُي عوفيمظفللا دار (1ذ) هيلا فاضم اذ ىلا غجازلانيعدلاو

 | فانيلساوا ضاربعا وا حدلل وه لج ىلع ف طبع ةلوأاو أدب اربخ
 .ضاّريعاو ا. يانْئْساو | ةعطاع ١ اذبحةذصعدلل؟ ال نوكريدةن ىلع

 . هلو ذيجوالعافلاو!اذىلا عجار هيف هلعاف عراضم( ريغتي)ةيفان (ال)

 || ةفطاع ( و) ضاريعلو |فانيئساوا اذهلعاف ةلدج ىلع ف طءاها لحالأ]

 م دقمريخ لكلا عوذرم رقتسم فرظ (هدعب) ضارتعاوا ىفانيتساوا ||
 )| اذن (صوصٌا )هيلا فاضم ريغشاليف "نك: لا ىلا عج -ارلاريوجلاو

 11 فانيّتساوا اذ :هلعافوا .ريغتبال هلجج ىلع ف طع اهل لحال الياور

 || ًادتيم (هبارعا ) ضارعإوا فانيتساوا طاع ( و) ضارتعاوا
 :( نا رعاكن تارءاكوسج /ئ هلا ف ء.اضم اذِي> ص وص# للا عجارلا ريعذلا و

 :ىلع فاء اها لال دلو أ هيأ أريج ندي خول صن قسم فر َّظ ْ

 ابها ص( معن)هبلا فاضم( صوص ) ضاّرعاوا ىانيئساوإ انهل.فامأ]

 .ظعالا دامب ليز اذيِج) مولعم (وح )هيلا فاد ضم اريدوترور حم ظمالا

 !اذو حشمىلاذ يقن. عملا ديرا اذاو وجيل هيلا فاضم اري دفترورج]

 اضارغعا لكنا نوكىا

 ريدعي ىلع ىنبداو اينساو أ
 ةغص ح دلل هلوق نوك

 الس اذيح-

 أ[ ديزو مدةمربخ لدحلا ةعوذنم اللعاو هلعاف لا عوف سم ةراشا سا[
 أ نئيف فانيسا اهل لحتالوا ةزاشالا ميسا ريخلا ىف طبارلاو رخؤم أدتيمأللا
 ١ ئا فوذحم هريخؤ أ ذدسوا و لاوا وهى!فوذدملا اديااريخ يهين 1

 ا منإ ادبحح نأ ليك اذاودلا ناس ف طعليقوا د نه لد .ليقو حوا (ض

 ١ ماك“ اح ناب لايق اذإو نسكغلانوا هريخ ديرو 0 كل

 1 قوقل ب طجب ناوي ا ١_بقفاغ ىدضا اذهو هلعاف,سزذ لعف '؛

 «م) أديب اريدقت عب وفرم (ىدعتملا) ةفطاع(وى) بببالانغةىفاذك]]
 ىلع فطءعاهل لال ةلدطاو هريخل 4 ' عبوف رم لوصوءوا فوصوم
 7 .ريبفكلاو هلع هلعاؤ (ى,4ذ) عراضم ( 'مي) ةيفان (ال) مياغ مزاللا ةلج
 1[ قاغتم ( رغب (رغب ) هتاصوا ام فص لاو هيلا فااضم اعلا مجالا

 | ,ضام.عقو) هيلافاضم ل4ارورمم لوصوموا فوضوم (اه) عنا دن

 اهلل



 كك
 ع ةلغاو (لءفلا) ام ىلا عج ار ب و غقوب قلعتم 0

 || مجاب ٌأدنم ه لدا ع وو ع (وه) قانيئساوا ةفطاع 0( ( هتلضوا اهمأ|

 ةلطو أدب ملا ربخ لحما ع وفه رقتسم فرظ (ةشلث ىلع) ىدعتللا ىلا
 ( برمدا ( فوانيئساو مع ؛الاه قدعتملا هل ج ىلع فطع اها لال

 (لوعقمىلا) هربخ اريدقت عوف وة( دات )أ دعا قوالا) 5 31كم

 (ارغديز ب وراق مولعم (و2) لونا نعلم (نغعلر) ل : قاعتم

 برمتعذ ىعملا ديرااذاو وا هلا فاضاريدقت ”رور# لج ةالااذأ ف

 6 ) ف انيتساوا ةسطاع ( و ) هإ وعقم ارعو .هلعاف ديزو ام
 لوالا ةلهج ىلع فاطد اها لحال لاو ةلعاف وذم عراش»

 ال بوصنمو هيلا فاض اظةلرور# ) هوم > تاتا ةحلا

 6 0000 روك ذملا ىدهتملا ىلا عارااري ضااوىؤذل ههلوعقمب
 رورجملا عم زاسجلا ذئيشل عم ىنعع وا فذ قاعتم هن اعتس الل ءابلا

١ 1 

 ىذا لاةوروهجا دنع فذملا نم لاح لع ابو نم رقتس» فرظ
 ءاسبلا (اهنودب ) ةفطاع ( و ) هاج اوغل افرظ يركن م منمال رهاظلا
 فظع ال2 بوضنمو اظفل هيرورحم نودو فذ قاعتارج قرح

 كفطع لا بوص:هرقتسم فرظرو ردملا عمال راجلاوا هني رقب ل ىلع [إ] والا رس

 ةفطاع ) 5 هيلا قاض هني رق ىلا عج 5 ا ريضلاو هلي رقي هلحج نع وأو نوك ريد ىلع

 اها لال هلو ةريخأر دقت عوفرم (دعت هلأ دي ماريدقت عوفرم (قاثلا) 5 ذي اًهاعَتم هني رق
 ةفظاع(9) دعتمع قاعتم ((نبا وعفمىلا) دعتم لوالا لح هل ىلع فاطع لوكا ل

 :زوك ذملا ىدعتملا ىلا عجار ادتنم لحل عوق م (وه )فايئساوا 55 1

 انها لحال ةلخاو 3 ريخ ال2 ع وفرع رقتسم فرط (ةثلث (ةئلث ىلع) 6

 احهمأأ قاد : (ماسقا )قى اميسا وا دغتم ىباثلا يح ىطع

 ف اد اريل للا عوفر (اه) هتقص:(لوالا) دن دم (مشقلا) (
 لاق اضمام ىلا عجارلا روصلا و ناك مسا )هل [رءقم) ضقا ضامه

 1 هدض دلجلاو 1 (انباف) َلَوَعةملاَدْعَصا ريدقت ع وذرع (قاثلا)
 ْ 0 يم ) و) اننام قلعتم (لوالل) ةئلْضْؤا |
 ل تدلع داع قعملاديرا اذاو وأ هيلا هاض.» اريدقت دورت ظعالا دوج 4

 ل

 2 - 9 0 21 7 د 0

0 

 1 1 3 3 5 ١

 : 3 / : سب 0 77 . 3 -2 ديت ا نو و

 ع. -  _ةايع  ةكدب وم 0 26 0 -ك تاتو ب نع توج 1 جبع .
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 بوصنمعم ناليقاموب|
 ة.ةرظلا ىلع اظل

 دنع ىعع هنريكأل
 نيذ دخل هيف ل وعفمو

 عزاستلا ليس ىلع

 7 ةيلاطلأ ىلع المعو

 نيءطوم َق نيو تح

 ةفطام (و ) ىاشلا هلوعم امثردو اههردو لوالا هلوعفم اديزو لعافو لحف

 ىلا عجارلا ريعدلاو هلعاف ( ايهفزجلا ( عراضبم ( زو* ) قائيئساوا

 لوهغم بوصنم ديعبلا هلو هيلا فاضمرورجيني رقلا هل نيلوعفملا|

 ناكاه لو ال ١ مسقلا هل ىلع فطع اهل لال لخعال ةلجلاو اقيم

 اظفازور# (امههدخا) امهفزح لع فطع (ىدح :ليمتقا] فايساوا

 نيلوعفملا ىلا عج حار اريضعلاو فذ. هب لوعفمالحت بو صن»و هو هبلافاضم ٠

 3مم مج عزانتلا ىلع نيفذخلا د>ال'ىفرظ 6اس عمل هيلا اضم

 تي فرط هه هلك اتسهقلالاَق عزانتلا ىلع هثع نايم لولا ىوضنم

 نوصيم ريم ا نرد | 0 صدا فرو ابو« افا بدلا البجل
 2 داب 1226 اينوديإ طاح( وز اهيلا فاضم (ةنيرق) ىهتنا لاح ل.قوةئيرق

 يعامل لاق || هليقام ىلع فطء ال بوصتوو اظفل هيرور# نوندؤ ةينسن ءانلا هل ته لاول
 هي وحس ل اوؤ هف هاحهلا ١ ش : : اا

 نقزالاو سمح الاو
 اهنودب وا ةنيرَقب امهدحا ف ذ>واامهقذخ زود ليقهناك نعملا بس

 الا نا ىلءوباو ذديح ةيحاصلاوا عم ظفل. ىلع فطعرور#لا هلع ةيفرظ ءاسماوا
 نا الااءاوه رعكملا ْ 0 1| || ىلع عم لح ىلع فطع للا بوصنم رقتسم فرظرورجلاو راجلا
 5 هامل هيام | طوحاو هيلا ةضامجللاب هدب رقىلا عج حارلا ريعدلاو رو 1 اؤرظ هنوكرب ارت

 ىلع ل دي فرد ه عي
 مسقلا ؛ مسقلا) ةقطاع 6 ىوهنأا !هأ 7 أ صعب مادقا قلاؤم نم هاف انه رقان

 5 هاا داددما أربح : (لافذا) ههص اريدع" عوق رم (قاثلا» 1 |ددسم
 كاسل ءأأ يوي ظنا : ع واع

 | و ملكت ان ا ةباكطاى ا رعأن : ةآوغشم (بواقلا) املوالا مسقلا هاجج ىلع ف طعامها

 تبت ش1 0 0 || ادتيم ل ىلا عوذ رم( (ئه)ض 'دنعاوا فانيكسا( و هز اهي || قايضموا
 1 م ---- 6م ا 0 ) لعذ ىلع )لاف هوص (ةلاد) هرب هريد )ل اعذا) تول أ لاعوا ىلا عجار

 يل امو ال هذض دعب ةؤص ( ةلخاد اد )لف فص ( ىبق )هل ادب قلع ادب قاعتو

 (ةيصان.) أدسملا ىلع ىطع (زيخلاو ) ةلخادب قلعتم (ًامتملا ًادتمملاىلع)
 ةلطن بكت بل نه نيلاح هءصانو ةلخاذ نوك رو ولاعقال هما هع

 فداَرلا ىلع هلخاد ىف نكتسملا نمالاح ةيصانو هنمالاح ةلخاد نوكو

 هن لوعقم لجلابو صنم لصفتف بوصتهريعكانا (انيهانا) لخادتلاو

 ءاثا اك بارعالا ٠ نم اهل لحال هنيغلا ناتنلديز فرد امهو ةيضانل

 هاكحام اهوا فاضماا لالخ ادني كتارا ٍفاكلاو تناىف

 ىلا ءاتلا ىف نيبرصلا

 تناو تناىق نأ دعب

 دقو نكياو مناواعناو

 ::  لصتعام شفخالاو

 ااو : انآ مهأوقأ اهيلا

 ١  7ف.عضوهو بأ ثيل ا ١



 ص ل م ع م م دبس م دس ياي وطمس ست سس ساتتساع كيتت ايل مدع ميم معتم مس صدت. مميصتت فس مضت تيستمتجستجتتتست ع ببع عع ببي ] ض1 ظ

 ١ وهو # باوشللا اباو هانأق #3 نيد 27 لجرلا عا 5 اذا 04 برءلا ضع! نع

 رذعت لماعلان 2 000 هناف داعاناو ر ع - 59 3و هيلع لوعلال ايزي
 "1 وأ وسلا وهرب عدلا ليقو هب لع ابيبل ها | مضف ادرفم قطنلا

 مولعم ( و) ةهيصان . قلعتم و7 ]وعفملا ىلع)ك انرداب ءللاو ليزيت !اراوناىف

 فادالرامكلانال ال#
 لعن ينك وو تسارو) هيلا فاضماربدءثرور# ليذالا دار (تلعز قارعسلاو جاجزلالاقو
 اريدعت رو ري ظمللا دارها اه..ه هلك )ع بهو تديسسدو تاحو اكيين :طو ف اضمرهاط مس انا
 ىوذحمأدنبمريخ لحنا عوذ وا هنم لاح لكلا بوصنموا ىنع# نتاكلا ءاناو كانا نييفوكلا نق # ىذه ةهوص لك ارورخغ رد مويماث فرط( ىعع 0 هليفام ىلع فىطع مو3لاقو تاروخلا ىلا
 لا 8 رعغ) هيلا قاضم اردعت رورأ ظودللا داع ( 0001 - اهلامكب ء اا ىأباو
 فوذحلا 1 ريل ) ريخلادءب ريخوأ ىععىف ن . 1أ هريعك ' نموأ ب مه نم 1 دا ى.وص وهو
 هداران ةركي ناهد به ةفعصوأ وهىافوذحلا ادايإل ربخو |ىئعم هلوعل هرهاظلا 0

 فانيتساوا فطاع (و) هيلا ف اضم "5 و١ 'سصدقو هن ى بسلام
 |١ ىنطع اهالكال ةلجطاو هلعاو (ىذح) عراضم ( (زوب) ةيفان(ال)
 رور<# ( اهياودقم) قائيثساوا بولعلا لاعفا ىتاثلا معلا هلهج ىلع
 عجارلا ريعضلاو ىف ذح لوعفم الحم بوصنمو هيلا فاضم ءايلاب اظَف
 ى ذى رظ ةيفرظلا ىلع صن (اعم) هيلا فاضم بولقلا لاعفاىلا

 ىضراىف اذك نيءعجىا اه ءآوعقمن 2س لالا ىلع ل 3و نامز ىف عع ْ
 اسهيل وعقم ىلا عجار ريعضلاو اهيل وعذم ىلع ف طع ( اهه دحاوا )
 للا توصنم رسم فرطوا فد_2 ' قاعتم . :نودل) هيلا ف ارطم

 امهفزح م دع نعي وهى !فوذخحم ادتيمريخ لكلا ع وفروا هنم لاح
 ةفطاعأ واهلا فاضم (ةئيرق) هرخآىلا نودي, لصاحامضدحا وااعم
 توصنم رقد يطق فرطوا ق ١ الازيكل فقرا ةيورظلا ىلع ب ىسن (عم)

 00 زعل)ضاد (25) اهيلا فاض (ةيررق) هلعاف نم ناب لا
 هيلا فاضمرورجي نيرذلا هلحم انهراوعقم ىلا عج ارا ريل
 "مح ىلع فطعاهل لال نإجللاو فدذح 0 بوصنم كيه ١ هادو

 || لحالترجلاو هلعاف(ف ذح) ضام(لةوراغناهبارعا مدق(!هم) زوال
 | توضانو هيأ قاضماظفلر ورح (اينضردح 1( 33 هلج- ىلع فطعاهل

 * الحم »+

 ّ ىادك 7 روكملا وأ

 ءاو ء اهو اف اك هرخآ

 نييق وكلا صعد لاقو

 0 نا كح نإ و

 راوذلا نا نيب رصيلا

 اواي اب ةسقحاللا ىه
 ركاب ج6
 نسل 9 "لصق :هاهسسو

 باوصلا نمديءباده

 يعصر َْق هاتهدك 3

 و



ْ 7 0 
 جا

 (طقف) هيا فاضم نيلوعفملا ىلا عجاراا ريعضلاو فذح لوعشم الحم
 ريخ رقتسم فرظ ( اهصن اصخ نم ) ىف ائيذسا ( و) هيارعا صدق
 ادم (زاوج ) هيلا ىف اضم ٍبولَعلا لاعفا ىلا عجارلا ريعذلاو مدقم
 زاوج لعاف الحم عوفرصو هيلا فاضم اظغل رورجت (ءاغاالا) رخؤم||

 فرظ ل#ملابوص:ن:ض#فرطظ (اذا )ءاغلا ىلع فطع (لاعالاو)

 ةلجطباو بولقلا لاعفا ىلا عجار هيف هلعاف ضام ( تطسوت ) زاوجل
 فر ةيؤرظلا ىلع بوصنم (نيب )اذال اهيلا ف اضم لحملا ةرورحت
 نيب هلوق ناكملاب هصخ ناكملاو نامزلا لمحاامل هانعم نام تطتس وتل
 ركذوا ديد ىلع تءقو ىنعع تطسوت نا لاعب نا ىلا اح الو

 هيلا فاضم (اهياومعمم) ماصعلا حرش ف اذك انك رعاع اكن رمت نيد

 اني ) موأعم مود 0( هيلا فاضم بولقلا لاعوأ أ عجارا ريصلاو

 ديزا اذاو وحل ديلا فاضف اربدقت رور< ظفالا دارم ( قاطنم ثلع
 امهذي ضارتعا هالحال تلعذلوجو هريخ ٌقاطنموأ ديم ديزف ىنملا ||
 ةرورجم هلتاو بولقلا لاعفا ىلا عجار هيف هلغاف ضام ( ترخأتوا)|أ

 (تاعقاطنم ديز) مولعم ( وح ) تطسوت ةلجج ىلءفطع لسخلا

 ْ امهم دي رو ىنءملا ديرااذاو وهن هيلا فاضم اريدعت رور ظعوللا داع ظ

 ألا ةنظاع(و) ضارتعاوا فانيئسا اهل لحمالت لع ةلوجوهريخ قاظتمو
 اهل لحال ل اورخؤمأ دتبم زا وج ) مدهمربخ رسم قرط (اهنم)
 (نو د )ةدردصم (نا ( ءاغلالازاوج اهصن اصح نم هلج ىلع ف ظع

 ىلا عجارا ريكلاو نوكي معسا ) اهلع ان اهب بوصنم صكأن عراطم

 ريكضلاواهلعاف ىلع فطع (اهاوءفمو) هيلا فاضم بولقلال:ءفا ظ
 لش درغملا ليوأت ىف هتلمجو نوكيربخ ( نرريعذ ) اهلعاف,ريعكك |

 (نيلصت:) زاوج لعاف عوف م ديعبلا هلو هبل فاض رورجم بيزا |
 رور<#قعملاو نيزيعكل ةؤصدمب ةفص( ىنعملاىدحص#) نئيريعك ةفص
 اربدةنرورح ظفللادا مه (لعاَو ىنالع)مولعم (وج) هيلا فاض اريدقت

 ءايلاو ةباقو نوئلاو للفاَوو لعف تلعف ىعملا ديرااذاو ودك ةيلافاضم
 || فانيسا (و ) ىتاثلا هلوعقم اًعاقو تلعل لوالا هلوعفم لكلا بوصنم

< 



#1 
 1 ظ اربد فذ عوف سم ظذللا دارم(«مدع) نونه شأنا ا نطازمعاوا

 || مدع ىلع بف طءاريدمت عوق سم ظنا ظعالا داره 8-5 لعاشلا تدان (

 فضطعوأ لكتالدبو ا“: هوص (زاومل 1) ه| فق رطل قلعت , (اذهؤر ||

 06 فرظ(اهن ء) ةفطاع (و) لمح قلعتم 6 وىلء) اذهاناب
 200 و رخوف اديه (زاوج) ضد ءاضاعا ىلا عج ار ريضلاو مدعم ريخ

 ةل+ج ىلعوا ءاغلالا زاوج امص .صخ نم الج ىلع فطع اهل لالا
 الت ع وفرمو:دبلا ف ابضمانلخةلروزج (لوشد )لان وكيت راو انهن
 ال عوفرمو هيلا فاضمار_دعنرور# ظالاداىم (ن (ن') زاو> لعاف

 لاءذاىلا عجارلا ريعضلاو لود لود قلعتم (اهبلوءفمىلع) لوخدلعءاف

 طللا دا 00 عام ادب د راثلأ اني ززرا ةراع) مواعم ( و2 ) هيلا ف اضم بولقلا

 لعافو لعف تلعف ىعملا ديرا اذاو وعل هيلا فاضم اريد قت زور ||

 غد ا رلاباملا ندمدع# 1

 الم

 ىناثلا بالا نم دقق

 درغملا ىلإ وأن ىفا اههو هريخ ءامو هع اديزو لعءقااب هيشنم قرح ناو
 ف انيذسا 6١ نعل نيلوععملا 6 عَ كي هب لوعقم لدغ بوصنم

 هلجاام لبصفتلوا ىانيثسالا در ةيطرش :. (اما) ف طعوا ضاريعاو أ ||
 أديم (قيلعتلا) ىنعملا بسحي هلبقام هوسق نيف نهذلاىف ملكت
 ىلع ف طعءا طعاىفنلا ( ةئااوا )دب |!فاضم ( .ماهغتسالا) قيلعتاب قاعت لكلا

 فاض( ءادالا 00 ديعتلاوا بري رقلا ىلع 500 رع ماهفتسالا

 "رو جربنا نار (ناوا) ءايشالا ىلع فطع ( مسقلا هيفا وا) اولا
 ريخ اهنوكزويو نادفص و نومك ) ديعيلاوا بيرقلا ىلع فطع

 بوصنم درع 100 ذا)ردعملاى ءأ لوءفموأى هى فود 56

 .ناكلاناىا هلوعل ةؤصدعب ةفصروةسمفرطوا ه هيو قرط لحما

 : ىل-ع فطع هل ود ا

 رهطالا ملا تت رعلأأ

 هلك ىلع فوطعم هنأ

 ىعي وهىأ قوذدحن |دديمريخو'حرشلا ىف ذاتسالار كذاك هرخ ىلا اذا م لا ل 19 . 7. || م طقف ماهفتسالا
 اهباو+وةيطرسشاذانوكزو وءآاذا لصاح ةروسكملان اظل .قيلعتلا 6

 الو ىهتنا ىف الا ,ءيلوا قيلعتلل فرظدنا ليقواهب قلعي ىا افوذحم
 (اهريخىف) ضام (لخد) ىنعملا هج نم ةيدعبالا نم ريخالاىفاه
 لعاف (مال) هيلا فاضم ةروسكملاناىلا عد -ارا م لخدلفرظ
 |(ىد) هيلاف اضم (ءاذشالا) 0 ال |ملا ةرورعتل_جلاو



 كن ب
 3 د 21 يت اللا اا لك لا ا تلا

 هةيشاح فاك لكلا لدب ا 5 نان فاطم ت.(لاطبل 1
 | لوطالاىف ىف ىلع هل ريس فطع.ق اغلا لعد ىل+ نس نلولل

 لاطيال هب لوءفم الحم بوضنمو هيلا فاضم اظفارورحم ( لعلا )
 ل وعم لحنا بوصنم روتسم قف رطوا لاطباب ى هدي 6ئان ل دس ل 2

 لاطدا ةفضلخلا عوقر موأ ليس ىلع !ًاكالاطبا ىأ ازاحم هل قل طع

 نع ربع : (!ظذل) هيلا فاضم (بوجولا) ليدس ىلع ناكلاى المعلا

 ا الاطزاى ا ازا لاطدال قاطع لوءفغفوالمعلاىلا لاطنا هدرا

 لبس ىلع هلوق نكيمل نا فا.ضملاوا فوصوملا ْرْيدَوَس ظفل لاطيا وا
 ىلع ةيعبت الد ىولا ىقلطملا ل وءعملا ددحتز وج الذا اًهلظم الوءغم

 ابظفل ىنعمب لثعلا نملاحوا ب اهشلا ىإولل ىض اهلا ةيشاح ىف اه

 ىلع فطع اربدقد بوصتم (ىعم) ةفطاع (ا)ردقملا عا دعا لوءقموا

 ًادسملاىلا عجار هيف هلعاف عرامطم معلو م تاوج ءاقلا (مءيف) اظفلا

 ظ قلو ضَ ءاوافائيثساةيعسالا لاو هريخ للا ةعوف رخاإولاو
 نس تطسوت اذالاعالاو ءاهلالا زاوجاماىا ىنعملا بس < اهايقام ىلع

 نيلاضتم ير ريع اهلوعقمو اه 0 اقنوكينا وجو رجلا انوا اه.ناورعم

 للا هد وضنم ( (ةذه)' لاق خيلعتلا اماو 4 'ادصاخلا نذي ىعللا ىدوم

 ىع'لوءعمواافو ا مت مدع يا ردعملا ال هعم ١ دنع ادلع رشاوناكاقأو >مودع ؛تورعغ لو
 [رورح طفالادام (ورعما  دنعديزا تلع) مولعم (وخ) قشاعف

 ةزمهلا'و لعافو لءذ تاعف ىغملا ديرا اذا و ودهن هبا فاض اريدقت
 هريخ للا عوق سح رودسف فرط كدذعو ادم ديزو ماه هتسا فرح

 رورح ريعذلاو تاع نيلودفملا ماعم اق هيلوعفم للا ةبوصتمال#جاو
 م ديز ىلع فطءورعو ةلصتم ةفطاع ما و دنعل هيلا فاضم لحل
 اف ؤولعم هدعب ام نوكىضتقي تلع نا وهو الاكشا لاثملا اذه ىف نا
 دحاو اءهعاغتمو هلاكوكشم هدعزأم نوك ى خت ..مايهشتيمللاو ملكدلا

 | ومو لوالا ن سهدحو نم هيأوجو نامع< : ىندكف 05 نووصم وهو

 2ع

 قوذلا ةريصخو

 ىلع ىطع َكدنعى ا 1

 فطءروك ذملا كدنع ١

 : 3 ءود ملأ 22د ما 1

 وجو درعملا ىلعدر | هذهل ناب فظعوا لكلا لدوا ةفص ( لا يمال لب: ذبلاةيالوتا
 تلج ىلعةءلخا فطع
 لضاإفلا هب سس أك

 ل وطالا ىف ماصعلا

 تركذث احنا انههو

 ه.ثاو>و لوطا

 مالم اهملا عج اريلو



 ١ هريعكو أ لعذ لك شال

 ىلق هلودىف فرعا

8 

14 

 || نمو بجاملا نباو قوزرملا مام الاكن يدم لا رثكا هراستخا ىذلا
 وهو ىقاثاو اهذللا اذه باوج تلعىا ردقم فاض لا نا امهعبت

 ماكتملا ىلا عجارلا كلل سبل انه ماهفتسالا نا ىضرا هراتخا ىذلا

 | وه ىذلا كلوكشملا تاع عملا و بطاخ لا ىلا .عجارلا كيكشنال لب
 دل 4 18 ىلع ىدم مورد ١ مواعم ا رصتلان ع ا نال نوودم

 < ني.ملالضىفوا ىده ىلعل مكاناوا انا * ىلاعتهلوةىفماهبالاككلذىف
 0 هرم لوالا ب : اولا ت و كةنصم لوم حايصملا سس 6 وك

 . || ىذلاردقلا اهيلا قاض هظفالاةدا صني ةيماهةتسالا هب انأل انها

 ةدارع اهنع يوما ىفذئني>- قيلعتالفتلعلوءفموه
 لوا ىلع لمجلا ثح : نم مج ه8: هيلوعفملا ىلع ل |دلا هب وصامى نعم

 ىلع فطءاربدقت رور# ظعالادا سه (قاطنمدي زاماتسا 5 ماهقالا

 || ديزو ةيفانامو لعافو لعف تيأرذ ىعملاديرا اذاو قياسا لاثملا |[
 || مام مف تيأرا هب لوعفم لحما دي وصنم ةلجخباو هريخ قلطنمو أدتيم

 ىلع فاعع اريدعت رور# ظفالا داره( قاطنمدي :زتدجوو) هيلوعفم||

 ْ ئ ةنادحا اماللاو لعافولعذ تدجوق ىن م ءماادمر | اذاو د.عتلاوأ بدر ولا ْ

 ' تددجوأ كر ؛ لوععم ل الا لد وصخنم 05 9 هريخ قاط: هوا 5 همه 3 . زو :

 8 نق انضم (لعف ) هدهلع ىفىطع تبورصتم (لكو) :5 لوعفم 5 ١

 بوصنهوأ ؛ هعص كعل .ههص رور ( اه اه رع )لعق ةفص ( ى 6 ( هيلا

 ْ ع وذرمؤا ردقملا ءا لوعفمو اى اق ىف تاكتتسملا هوأ 0 ماشا

 : اًضيالاحوا "ةعصاادعد ةفاضادن رجالا للا روما فووساتيولا ||

 نيش أضن لاعفالا هذهىلاع حارلا ريعتعلاو ىفائيأساوا ر ا ابرد>| ٠ كا :

 1 هيلا فاطم اربدعت رور 1 دآم ) كك ( مولعم 22 ( 4م "2 :

سلو ل 2207 اذك و لعافو ل أوو وهذ ىنعملا ديرأ اذاو
 ظ (تذبتو تب

ةرور ظعفالاداره اههنملك
) هلبقام ىلع ف طءءاريدق

 بوصنم (لكو

 لوهخ عراضم (تلطي) هيلاقاضم لهن ١ هذهوا لك ىلع ىطع

 ةنلاولعاغلا ىئان (يلا) ل ءلا) لعفىلا عجارااريعذلاو تاطتب هلأ لع أو هز

 1 |! دو رجيظغالا ا 5 (تنهم) مولعتم ( وحت) لعف ةفص ل هرور#

 اريدقت # 
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 كا

 1 فاطع اريدهت رورخ ٍظفالادا سم ) تا هيلا كانو اريدوت ِ

 م دق مريخ قسم فرظ (هنم (ةنع )نت رعاوا فائيلسا 0 هليفامأا

 7 دقو روم ديزي (لاعفا) 1 ه.تاطت لعق ىلا عجار ريكلاو

 لغتي الق نايل ضعبلا نعم ايا نه ناك اذا تارا

 لكتلا لدب وانايب فطءو اة فص (سمخلا) هيلا فا ضم(سا ول وملا)

 ىه ىا 0 ًادنيمربخر دم فرط ) نيس 9 لاف 9

 اريدعت رور ظهللا دأ سه 700 هيلا عم ظودالا

 ظحلالا دا - اهم 0 (تقذو تمعُدو تدعمو ( تلا | ىلع ىطع

 ًادنبم (مسقلا) ةفطاع(و) ديعن لاوابي رقلا ىلع فطءاربدقت ور

 ةلج ىلع فطءاهلل#الال+عاو أد يملاريخ (لاعفا) ةغص (تأال

 (لاعفا) لاعفاةغص (دومطم) اغلا مسقلا ثلج ىلعوا لوالامسقلا
 فنصملا دنع هب اكل ا:بارع اب ةلوةشن ( وللا ) ةقطع قلعتم
 ىقالعتم (ًأدةبملاىلع) هيلا فا هيلا ف ارصم (لوخدلا) هلل فرظ (در# ىف)

 لوخدلا ىلع فطع (م دصو) أدّبملا ىلع فطغ (ريذلو) لوخدلاب
 عوقرمؤامدعال لوءفم الك بوصنمو هيلافاضم اظفلرورم (زا وج) ا

 اظغةارورجم (امهذ ن>) الوه# اردصم ناك نا هل لعافلا يثانالحت
 اد لبملاىلا عجارلاري_ذلاو زاوج لعافال# عوف صو هيا فاسضم
 فذح لوءذم ىصنديعبلا ل #وهيلافا ضمرور# بد رقلاهي<ربذلاو
 لعاةلا ىئان ىلا فاضم ذئنيخل الوهم اردصم هنركح لعكو

 نمةيلاسلا ىلع صنواف د قرط هيف رظلا ىلع ث (اغم)

 (فذحوا) ماه هله .ةملا ىفالوءقم هنوكلا _ههذذ> ىف رورئاريظلا
 بوصنمو هيلا قاضم اظغارور# (ا:هدحا ) ىف ذخ ىلع فطع
 لحما روريريذللاو أدتبملاىلا عجارلاري_ضلاو ىذا هب لوعفم الحم
 قلعتم (ةئرقالب) ليصمالا ىلعهيارعا م دق (طّقذ) هيلافاضد

 رورحم (فذ>ح) لو دلادر#وا مد_عىلع فطعء (ةلقو) ف د

 اههدحال ثمن( ١_ىه دحا لذ لءافال# 2 وف صوديلافاضءاسظفأ |

 رد صم ناك نأ اذه

 شبس لعك مدع ١

 عوقصنوكءازوجوال
 ناكنامدعلع اوادملا

 1 مركك م دعر دصم

 ىف اك سهاخلا بالا

 رهيطا اذهو سوماقلا

 ,الثم



 طوعوطس ني وععم هلصأ

 ئَف اضالا لحب ال نوذلا
 اسم

 | ل ص سس صحن خخ خخخ ماس سن ضعت تتش نتن

 لوالا ىلءف سب الا اوا ةيييسءابلا (1هب )هيا رعاه د (طقشف) قياس ||
: 
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 لا بوصنم رقتسم فرظرورجلاو رادلا ىتاثلا ىلعو ف ذه قاعت#

 ْ ىفاكف د : قاعتلاو سأي ال :ال ىدراادن ءو روهجلا دنع ىف كيد نو : لاح

 دار 70 ( مولعم (و2 )ةايرق ىلا ا | 5 لوألا

 دارماهنءا لك ( ناو كرتو لعجو) هللا فاض اريدقت روز ظذالا

 ( نمي هلأ دّسم(ثلاثنا )ذفطام (و) و)هل.ةأف ىلع ىفظعا رد رورعغظ.ءالا |[

 ىلعوا دعتةلوالا لج ىلع ف طءاهل لحال ةلجخباو ةريخ | ربدقت عوف سخأ
 اهتوللا ه 7 دولاب َه . ةرور2 40 غاوم)دعتع قلعتم (دئلثىلا )دعتمىف ه داقلا هلع

 رور ظعالا قار ) عا ( مواعم و2 اهلا قاف هقرعضنم ريغ

 ْ ىلع فطع ارب دعي رو رح لخذالا ا (ىرااع ) هيلا ف ضعه اريدقن ||

 لوا ادترط دخلا( ةعوذ مع (هذه) ضاريعاوا ىف فلس )و )رع !

 : ( لوالا) لوالا) هيلا فاضو هزه لا عجارلا ريعكلا 9 ترا أذغلل (اهاوعفم)

 ىرغصلا ةلجلاو ىناثلاأدّت1اريَخ رقتسم فرظ (لوعتكل لوءفموهص

 || ىف انيثسا اهل لحتال ىربكلا ةلججباو لوالا أدّتمملا ريخ لحما ةعورغأ|
 07 اربدقن رورخي لخغللا دارع (تيط ام دلل[ فلا و اضم (بابا ) ضاّريَفؤا ١

 فوصوملا ف دل دتمت (ناريخ الا) 0 )ع 59 تأ ء كيد /| فاعود

 ةاطاو اندم ريح 0 سم رظ ) لووك سل اريخالا اهل وععم ىا

 : سيرا اتم (تان) ىرغصلا للا [عفطع ل الا هع وق نع

 1| دير 0 ) عولعم 0 )تام هيلا قاض اريدعت رورح ظعالا دارغ

 ىعملاديرااذ اول هيلا فاض ماريد ترو رح ظغالادا يع(الضافار 3 ارغ

 الضافو ا املا هلوءفم | ركم ولوالا هل هلوغفم ارعو لغافو 3 ديزاغاف

 قنة رمد اح عا ( عا ) ىطعوا ءادتا قرد ( مث) تا تااثلا هلودقم

 || فانيسا ةلججب اول صقتلا مدقو تناهنف هلءاوو هل لال ناوكاشن الع

 لععلا نا معا ىأ ىنعملا يس اهلبق ام ىلع فطعوا ضاّررعاو ا

 || رمدلاو ىلعقلاب هيشم فرح (هنا) ذاتسالاهركذاك أ معا مث اذكهنوكي

 ظ )د سنجل ينل (ال)ن اع هاندا بوضنم اظل هل عج سال ناشريعج

 .لخلا ع٠ذ معرتس» قرط 61 ال مسا ل ىلا بوصنم مهنا العش

 #« الرب +



 كل
 ببالي مسالم

 0 ب ب ب

ناربخ لما هع ود سه هيعمل هل هريجو هعماو الريح ٠
 [١ اخو هعبأو 

 هيويبس دنع عال نيلوءقمل |ماةمماقهيلوعفمل لا بوصنمدرغملا لب و أف

 ريخ دعب ريخ للا عوف صرةتسم فرط (عوفرم)ه يلا فاضم(لعءذ) ||
 طرش فر> ناو ليصفتال ءاغلا ( ن اذ) ترم دقرخا هوجو هلواللا

 امهل لحال ةلجخباو لعف ىلإ عجار هيف هلعام ناب لح مور ضام( م[

 اهلك ) عب وفرءملا ىلا عجار ريصخلاو مب قاعتم (هي) طرشلءغأا]

 لب اظفل موز عراضم (مج<) مزاج فرح (1) ةفطاغ (و)راص

 مهل ىلع فطع اهللمتال ةلطجاو لعف ىلا كاع هيفهلءام نانالحتو
 هيلا ف اضعه ع وف ع ىلا عجارلا ريهذلاو مج لب قلعتم (هريغىلا)

لذ اعب اريدعت خود سع لوهجم عاضم (ىعست)
 مزج ميو ىويعم 

 ةيطرمشلاة اطاو طرسشلاءان> اهل ا نالئلجلا ولعفىلا عجار هيفلعافلا

 بارعغاب لوذشم ( اناث راى نان لوءغم (العو) هيلصفتاه] لال

 نكشسملا لج فيطغ مع رف زمو) المح دقضوأ ىنشللا ةطشلال
 ن ىل 20 -

 لءؤىلا عجارئاريمذلاو لصافلادودول ل صغتملا ديكأتلا كرو ىعسنىف |

 وصنمو) دحاو لماع ىلوهغ* ىلع داو فرحي
 هعود ص ىلع طع هب

يا ق انضم مان لهو ىلإ عجارلا ريسعطلاو ىم-ل ىف نكتسملاوا
 (نا) ه

 ]|| لعف ىلا عجار هيذ هعسا نان للا موز ضقانضام (تاك ) ةيطرش

 فودخ ءازلاو طرشلا لءذءاهل لال هتلججو ناكريخ (اددعتم) مان

4 وصمم ىودل ندعم ناك نا ىأا هل.قام هش رشد ١ وحو
 هللا و الوعفم 

 (لاعفالاك ) العفوا العاف ىلع: ف طع (الوعذم ) ضارنعا ةيطرشلا
 ةفص (ةشاسلا )وه ىا فوذحم أدئي مريخ لم لا عوفرمرقتسمىفرظ

 (جاتحا) ةيطرش ( نا ) ةفطءام.(و ) ةعاجلا ىععاهلي وأس لاعفالا

 ظ 1 ىو )لومعم هؤنص (بوصتم) طرشلا لعفا هل لحال هتلجبو جبات>اب
/ «0 5 

 - عج ححم
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 ا هامة رشي شا ب ناسزشلا ل يا
 ا | ةفطاع(و) العق هوصوأ 300 لا كادند هب تملا تارعان لوعشم

 تاي هب

 صقان ل ءؤىلا عا - اراريعذلاو و عل ف نكت سلا ىلع فطع (هعوذرم)|[
 لك بوصنمر 1 راج ( )هادف ىلع فطع (ائسا) هيلا فاضم
 1( هيودضتنم ) ةقطاام (-9) نصقان كحد ىلا عجاؤلا رم ىذلاو اعتأ هْفص
 (اريخ) هعوف صريعضكر يضل او ى اك بلاوأ هعوور م ىلع فى طع

 ند للا بوصنمرقتسم قرظ (ه]) اضقان العفو اعما ىلع ف طع
 ضارتعاوافانيثساوا ١١ ةفطااع (نو 2: ضان لعد ىلإ للامريعذلاوا ريخأ|
 ْ ةلقعاو صقان لعق خجلا عجار ةيق هلع 5 عراضم لج درت هوان 49( 1

 (1ل1:) نض اًريعاو ا ابئيلْساوا:ئعست هلجج ىلع. فطع اهل لحال َ
 ْ لاه فرعم (بلاو (لخديالم ق ةاومم (أداسل اىلع) عرشملاءا :ةساللا]

 كت اكىجا هل ةعصوأ هل. دام. ا روتسه فرط ) لصالاق ) ل ةبللا

 ا امه ىا فوذح أداب هريخ هنوك زوجيو لصالا ف نيئاكلاوا ||
 || لعف ىلا 0 ادم لحما عوق رم (وه) ضارتعاوا فانيئسا(و) |

 ل مسقلا ةناا) مجالا ع و3 صراف دف فرط (نيعسف ىب) صقان

 هل اوأدتمملارع + للا عوف رم لوصوموا فوصوم (ام) هت هص (لوالا)
 ةفص" نإعاو اا كا عجاز ه ه.3 هلعأف عر اضم (لدي)ةيفان(ال) فائيئسا ||

 (وهفلاهيلا فا الاب راقملا )ل ديال قاعتم ( نعم (قده ١ ةئلضوا ان
 لوالا ميسنقلاوا اه ىلا عجار لي لا وف صوهو ليضؤتلل ءافلا

 (رداتملا) أدتنملاريخ نمل ءايلاب ماوعلا لوقو عئابكه 0 اان(مباشلا) ظ
 ( ]فلا آل ذاشملا“ قلعتم ( قالطا نم)َنيْخلا دعب ريخوا عئاشلاة فص | ظ

 ) صقانلا) قالطال هب لوءةمالحم بوصنمو هيلا فاضم اظذل رورح
 ْش ١ طظغالاداىم(ناك) مولعم ( و )لعفلا هه ةفصواةباكللابار ءابلوغشم ظ ش

 ىفىطع اردعت رورأ# ظعالا هللا داع ا 0 هيلا كفقاضق اربدةن رورحم

 ا | هيف هلعافرت كاب تس رط(اذك )ضاع !ىائيئساواة قطاع( (و)ناك ىلع

 *ىد 37

 مالت"“اللل"##“
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 || ناجشالا قرط ىلءهيلع ف طعامو رخؤملا ٌأدنءملا ىلاعجازت نهوا ئه
 مدقدربخ للحمل عوؤ رم بكى وا ةناعف الج ةعموهو نوطقوا تعطق

 فطعاهالالةلججاو رشؤمأ أديم اريدتقت عوذ رم ظفللادا نه «ل0أ

 ا ف نااذك و ةضقانلالاءذال اثم راصْو ناك ى اى ءلا سحب اهلقام 0

 || طجهللا اداه زاتعا, ةلجخعا هذه نانم لق امو ضاّرعا وا فانيتساو |
 [( ظفالادا رع (ةجرو) ارها دية ناك الر دم ىلع فا طغ للا ةزورح
 || ءاخو دتراو لوو لاا لاحو) لآ ىلع فطع اربدقت عوفر

 || ديعبلاو ا بيرقلا ىلع ف طءاربدقت عا وةنماظغالا دا ساهنملك(دعقو ||

 الإ اذكوهو روتدملا قزظلل قزظ:لملا توصتم ٌةيفرظلا درجت (اذآ)

 || لا بواطن رقتس» فرظوا اهن» هيشنأا نعم مهغل هيف ىف اكللوا

 د ادق كل ب ناو !هلاق 55 لا يما هذه نم لاح

 أ( اذهب هبشاىا قاكلا نم دافتنملا هييشألا نعل ىعم لوف. اهناالا[|
 ظ ريخواهن هقرعف ات امل ةيافاذلل ع 7 تازوكذملا هده

 | لضاحراضو ناكلثم تاروكذملا هذهنوكىن عي وهىا فوذخت أدتبعأ|
 8 نع رك أ وذم اهياوخو ةيطّرش - 51و وو 0 نكاذا ِْ

 نبا ّنإرط ىلع ا 1 ثوم عج صقأن ضاع( 5 راصو ناك لثم تاروك ذملا هذيهف راصأ ظ
 0 0000 0 : نون || 0 نءو بلال ذأأ هزه لآ ا ىوسأ لحلاع وو نونأو :

 نال ا ْ 3 ع 6 ظ وا ) فصن : لي را م6 ى 5 قا 2 حير دف هلعافأأ
 ه د ىلع تاعوذرملا : اهيلأ ٍفاضم ل املا مر مع نتريخا كحاب بوصنم رقد هويه -م.رط

 لعاغلاد>-ىف هلوخدا : ) 2[ او ا هيلا ىف صم اربدقت رور ظعلا ,داوم (راص) اذال :

 دبس هد || لظوصخاوىسماو) تاكواراص + فطع اردت رورج للا دام
 ا[ ملل ارم اهم 15 4 :يفاعم لاذلعو 0 دامو ضآو ِتانوأ|
 ده (اهرسسكو او ءانلا صتعب) ) ةديعبلاوأ : يا : رعأا ىلع .ن فىفذمع اريدعترور 6
 وهو اذيه' ع م هءارك 5 نا كو“ 22 ليال مب ئر كالدلو. ماعالاة لربع

 28 نرد اذه ىلع: 1 العىلولل مدل لا شاوقلا هيشاح ىف اك, نسحالا

 1 "انني هر لكحلاع وف رغوة مقا 0/9 4 هلود انهىلعف ور ِِ ١» ليقو



 غذا اا ام ل ا ل4

 ا اهلا مهذلا ع فطع اه مقالا م هيلا فاضم ءاثلاو وهىا فوذحم أ
 ا ىش عض اوم ىف كايفهني هنا هظوحاو ءاتلا ىلا .اه ءانلا ىلا عجار هيلا ف هبلا قفاضم

 ْ اريدعت رور#+ طظدالا داع اه:ه لك ( مار مارامو نوامو و اةفاافو عر حراامو (

 أ عجارلا ريضلا ىلا فاضم ادب, 0ه16) يعلاو بزوج 12: قلفع
 ظ امتار .رقتسم فرظ (ىنعع ) دحاو لك رابتعاب تاروكذملا هذهىلا
 ال[ اريدقت رو رحم ظذللا دار ( لاز ام ) ضارتعا وا ف ايثسا هل_خعاو
 | اريدقترورجم ظغللادا مام هن لك (سبلو مادامو) ىنعمل هيلا فاضم
 ا]إ ردم ىلع فطعوا قانا (و )ديعنلاوا بيرقلا ىلع فطع

 ليلقتلاعم كمه :(د5) اريثك راص ىنعم مانا لعفلا نوكتيال ىا

 ظ ةناكملا دازعاب لوغشمم ماتلا انا ) هلعاف ( لمغلا) عراضم ( نعصتي)

 نودتمأ هيلوعقم | ارردعت بوصأ :م( ذعم) ىعم) لعفلل ةوصوأ ىف :صلاادزع

 ٍ كدا ءاغلا( ريصيف) ديلا فاضم اريدقترورحم ظالاذا ع (رام)
 ظ بسسللا ندم ق اك ىعملااذهب "ىو هنا فىطعاآلد ةيبيسلا د رموا ةيسلا

 | (اصقان) مالا لعفلا ىلا داع هيف نعسأ صقان ع رامحم ريصد وةياوجوا

 سسمللا ف طع لععلا نع -:دقالإجج ىلع فطع اهلل | التل او هريخ

 كلذك ىمالا ناكاذا ىاردةملا طرششلا باو جوا ف انيْنساوابيسلا ىلع
 اريده د رور# ظدألا دامه ةرشع اذهب ةعسللا )م ولعم ( وحن )

 هعسنلاو راص عع ضقان ضام ملف ىنعملا ديرا اذاو ودل هيلافاضم
 : قرط رور#جت او راللا د 5 3 ةهيح اصللوا وأ مب قاعتم ةيسدس وأبلاو نئسأ

 '؛ نس أمال ىذ لادنعو يهل دله مفمرلا ٠ نم :لاع لدا بوصنم رهممسف

 ( يا ) مثريخ ةرمشعو ااه سماك لوالا هجولا ىفاك منن راجلا قلعتب
 رور# ظفللا داره (دمان ةرمشعراص) ريهشلا لولا ىلع ريسفن فرح
 ها صقان ضامراصذ ىنعملا ديرا اذاو هليقامل ناب فطع اريدقت

 || هريخ ةرشعو ذاتسالا هركذ ام روك ذملا ليوأتب ةعسنلا ىلا جا ندي
 هلاف هيف نكتسملا نم لاحواراضا ريخ دعب ريخوا ةرمشع ٌدفص دماتو
 الأ نار ركل نمو ثن ٌوم هاسنعم ناالا روك ثملا ليوأتب ارك ذم ناك ناو
 || فاك ن اهجولا زاج سكملاب وا اثنوم ىنعملاو اركذم ناكاذا ظفللا ظ

 * ىنذم +



 ْ 0 عا اردقل نور طظذالا 9 3 لم لكف ) بيلا غم

 هعمادي زو راص ىنعمب صقان ضام لمكف ىنعملا ديرا اذاو ول وخدم ظ

 ىعمأ صقان ضامراصو ىنعملا دير اذاو هلو ا ناب زيبا اردون ظ

 هذ ا كل وا الاع ةَديضالءاكو هريخ الأو ديزيلا عجار هيذ|

 ديز لك 34 ل م ظمأ ىلع فطع (ريغو)راصا ريخ دعب ريخوا د

 نيروك نملا نيلاثملا ىلا ةراشاو هيلا فاضم ل ارور#(كلذ) املاعأ

 زوجي ىئازاقتلاناق قيمامدلل ىنغملا/ حرس ىف وركذاموا مدقتاهلبوأتب
 ل وأ: فاه اهأ 1 رام ءايشا نعدج اول 0 ةراشالا مس .نكيتا| |

 لوما فوصوت (ام) ءان 1 0 ةخ مدلاو ْ
 فاضأا ردت رابخالا ن موا اهرايخا ريعط نم ىئئس لكلا بوضنم

 نيؤاضمريدعت يدشن م 0 ذاتمالا راد اذك اهريخ الا ىا ا

 غم ىف أك ىلوا ن ىلا اه2 هليلدت وريدقللا هدأن ز ل ه.فواعربخ هاعربخ مده أ | 1

 0 هامان  ارااريعذلاو رسم فرظ (هلوا) بينللا|
 فرظلا رن رغ ورد 1 ظرلفلاات اريدعت عوفر ظفالادازم|

 نيربدةثلاىلعو ارْخْؤَم أدّدنم اهو امدقم اري لكلا عوؤرمرقتسلا |
 ءاناتسالا نم موهفمل ليصفتل ءاغلا (الف (93) هئلضوا امووسص ذل ْ
 هلعاف (وحن) عراضم (زوجي) ةهنقان الو ر دعم طرشل ةيباوجوا ْ

 بلا قلت ارجع رو رج قلل انا لهل( 0 اًعاَم) ارارم مدقت |
 ىائيئسا الجلباو اذك مكملا ىافوذحم ا دبمربخ رقتسم فرظ (اذكو)
 اهىف اذكه مكهلا ىا ىنعملا بسحي اهل.ةام ىلع فطغعوا ضاريعاوا

 دنع قوذهلا ءازرجلا.ليلدةلبا هذه ريداقتلا ىلعو مكملا اذكحوأ|

 :رور ظعالادارم( (( الماك امل اعراس امزاض ) ريسف: فرخ ( ىا) هريخاملاعو |

 | ام رهاظ وحن بارعا و ميدقتلا ىلا داع هيف ن كةسم زوج لعام ليك وأ

 هان اكل هناكلذو ال
 ةراشالا ءاىسا

 انهءحو تالوصوملاو

 رواعسا نوناق ىلعت.سيأ
 نقلي نان ساند الا

 نونو فلا اهرخاوا

 عضوب لب نونو واووا
 اذكو ةصوص# غيص

 ق احلاب سبل اهثنأت
 ملاه اهيذ اوزوج ءادْلا

 سانجالا ءاعسا ىف اوزوي
 اه:٠ درغلاب ديراو
 عجل و ةينقنلاب دأ و م

 ثولا.داريامرك ذملاو

 رابعتلاز اج اذا و

 58 نع ىذلا ظفلب

 حرش ىف اذك

 .[|| هيفف هيولعتموا ءازمحلا ازاخم قلطءلوعفم هناليقامو اذه نيب رصنلا|



83 . 
 1 ا 3 تابلل ام د ١ الرا هانا وشال ها ندا لويعمنا ْ

 1 ْ ءارطا هلباد هلهخ ؛ضياوئاج ىدعس]ليزءتااراونا هيشاح قاك ءارغلاو

 ئذر نءزهظب اك امدق٠طرمشلا ءازج ن ويفوكلا هلمج' اذلف ةلج

 لأ دارسع (ام )ناب لحما موز لوهحم ضام (لدب ) ةيطرسش ( نا )||
 ظرشلا لف اهل لحال لبا و لعافلا تنان اريدقت عوف رم ظفالا ||...

 قاتم (نا) ١ اذ كج, ككاو ى'هل فام ذي رقب انوجو فوذحءاردناوأ|

 ىلعف ككطءوا ضاّررعاوا فانيثسا (و) نا دذص ( ديفاتلا )لذ

 ليدعلا ىلا ةحجاحالف ف ىف امزوسلا رود ظرعس فرد> (اها) هلو نياوالا ١

 2 ه3 أم هليدعق ن هذااىق ملكت ما هلجعاأم 000 ١ للعو 8

 ليش (ذا )آه لب اماو ومعالفنابام لذبثاامالي ةهناكف عملا ||
 : 1 كار 4و «لماسذلا 5 اةْنأ عاملا مور لوه# ضام (لد.) (

 1 0 :صاانامث طرشلا لعف اهل لحال هل و.لدبب قاعتم 49 ١

 .!| ليدتتلا ةلصزاررقملا نمو لثازلا نو د لصاخلا ىلع نيعضوملا ىف ءابلا ||

 ا مهد مهانلدبو *# ىلاعذ هلوق ىف م لصاملا نود لئازلا لعلخدتأإ

 ش دوعتلا اةيوالاب# 01 و يارا ةهمال لج عزه رك ذاك نين - 1

 ْ ْ تادب كالوق قاع للصالا ىلع هزار و ليد تل ةلاضص لخدت هرعت ىف لاق 1

 1 هنا 0 ةياع صن امتاخ اهتلعج و اهتيذا اذا مت انما: ةةلحلا || .

 م2 قالتةخالا ره ام مدقتلا اماو ىا ! افا دعي قوذحم أدتضرامتا ل] املا ||

 بيزا ا ةلجعاو زوجى اما تاوج.ةئيرش فود ناءا' ارجو مذعت

 زوج املا و ةسازج زرع" ىف ةءاغلا لوقت وا هءاوجو أما نيب ضاّررعا ||

 | روصخوا ءاغلاط اما كود تاططرفقلا تلقطاوطارشلا دارا تا ومورأا
 ]| ىعماما د تاوحو لخاد هزاألا 1 ا أ“ ءازج ىلع: كلمنا كا ْ

 ا

 | ] نإ زيسجلا ن نكو انوهءركع  صتلصاما لوق مي اذه 0 لوقا 1

 1 ا رت ابل داع ( : ١لو ) َنيِلفا ءأا نمل هنع سأسز 0_١ ناو

 | عجا مط انغرانغ زوجي واما باوجعافلا ( زركف)1 ىلع فطعأا

نال و 7 لإ و هلعاؤوا مدعتلاىلا ١
 ١ ْ ا اا تاوج اهل ل ا عال 

 ا



 م
 م د بح ستصل محسع من 2 راك سس هس سك د ماس هس مع

 ليل 0 0 يد 7 1 ل 1 انام واه (وحي) لفشل ١ ةنلا رم اك

 ل زي لل مدعم ربخ ع اسقف ىيعملاذي را اذاو.ةيلا فانك اريدت ورحب

 هعببا دز و: هتدو رج نصقاث عو اضم لزيو مزاج فرج هيف مولا

 ((اه.) هتفص اريدقت عوفره (ىاثلا) أد_تبع (مسقلا) ةقطام )9

 لوالا_مسقلا الج ىلع فظع ةلجلاو أدبملاريسخ للا عوف سه

 : ا هغص ةلجطاولمىلا عجار هذ ةلعاق عراضتب (لدب) لدبالام[|
 || فائيئساوا ةفطاع ( و) هيلا فاضم (برقلا) لدي قاعتم (نعمىلع) ||
 ىباثلا مسقلاو | أمنا عجار هيف لعاعلا لسن لوه<#عراضم (ى مل ) 1

امد ثا مسقلا وا لدي هلج ع فىطعءاهل لم ال 'هإ 00 و
 ٍإ يابن ام 

 ةياكذلا بارعاب هل وءشم ( دي زاكملا ) ىعستا ناث لوعقم ( لاغقا) |

 0 ضارتعاو ا 0 ((و) اهيلا فاطمواف:صللادنعأ

 ]ا كي مسا ( اهرابخا ) صقأن ع راضم ( نوكي ) هيف ان( ال) هليقامأ

 : يزال ل اءقا ىلا عجار هنا فاعسضم لا رور 1

 هلا ارح ) هفص (اطرا طم نو ( الءؤ) ءانثتسا فرح

 ضارعوا فانيسا يوان طم اني ذلاارمأ يسع ظ

 هريخ (ل اعقل از ةسلا:ف ىسعىلا عجارلا ريعخلاو أد دايم (هريخ)

 || ريذلاو م 1١ نيد 7 7 عع رظا(عم :) هدعص ( عر اشعلا)

 ىأ ةقرعف :ةليمتملاب ددتعتب لعفلا ةفض لخلا ع ة9 رم رهتسم فزطوا

 للا بوصتموا وه ىا ف وذي ادرس ريخوا ريما نمد ريشوا نئاكلا

 لعفلا تفرع ىاىنتعم.هب لوعفم ماللاب افرعم هنوكل هتاف لعفلا نم لاح

 ' 1| اريدقت رور < ظفللا ارم ( نا) لوطالا ىف م اصعلا لض اغلا هركذ. اك
 فوصوملا ريدَوَس عم لثم.ةيمكحلا ةينسنللفرظ (اناع)هيلا فاضتإ||

 ١١ ىا ازا هل قلطه لوعفمواعفوهؤ رعتشملا فرذغالوا ايلاف انامز ىا

 هليقامم موهذم لعفل قلطم ل ردوا فرظ هنا ليق اموال امن انك
 الامعتساوا انامز نا عم اذكه شعر مخ ليعتشل ىا فوضوملا رائتعا

 (حجرذنا ديز ىسع) مولعم (وحن) و2 ) ضتقفمالب ف لكتب اكترا هيففايلاغ
 1 | ميه 5 عملا دنرا اذاو وهل هيلا فاضع اربدعتر ورك ظذالا داع 1 ا



5 

 عزابتلاىفمزال هناا
 لق برض لاهي الف
 اه ىل ء واولا رعغب دي

 مريع و بببللا ىنذعىف

 ظ |عراضم جرو ب ايا ناو هعسأبي زو ةنراقملا ادخن 1 ْ

 ايما نوكي دوو ةريشك ةهصقان ىهعنوكتىا ى 2 اه! ا ا

 هلريخدمب ريخوان وكت ىف نكت سمان ٠ لاح لجيل بتوصنو ا فرط ْ

 آدم د نط رعاوا فاني ا09) ىدع ىلء ف طعاو دقتوورح ||

4 
 ب ودنمو درغملا لب رو ةلجلاو دي ز ىلا عجار هيد هلعاف اهل بوصه

 لوألاردصملاليوأت وا جب رح نا اذ ىا فاضملا ريدقت هريخ لحمل

 لعجت وادب + وادي زلاح ىسعىا مسالا بناجىف فاضااريدعتب وا لءاغلا مع هنأ

 (فذ<) هذ ) ليلقتلاعم قيقحتلل ( د دقو ) ةغل شرع نيل 1
 ذلجخباو لعافلا: بئاناريدةت عوذ رم ظذالا داررح (نا)لوهحم عراضم

 ركذي ىا ىنعملا ثب> نم اهايق م ىلع ظعوا ىف انيفسا اهل لحتال

 ىلا عجار هيف هعسا صقان عراضم ( نوكتدقو) ف ذ<دقو قو ازيثكنا

 فطعوا ضارءءاوا ىايثسا اها لالاءلجاو نوكيريخ (مان) سه

 .روروجلا عمراجلاو اريد هب رور طظدالا دأه ودل ءاملا (نان)

 5 )٠ ماك بابالا بحاصو ىدرلا لوة ىلع هلاوغا امرظ ا

 ش عا هلا فاذد» ( عراطأا ١ ه لاح نول بوح أه رغد 770 ل ُط

 يلااذما رب دقت رورحت ظفللاداره(ديز عر 2 نا ىبمع)مولعم(و#)

 1 ا كبر جر ناو فرق عع مان ىل ةفىب نعق نعملاديرا اذاو وحمل

 .اضقأث هرودلا هدهو يدع نو ؟زو<و هلعاف 06 عووذ م درعملا

 !لاشال 78-2 وهوريخلا نع ىغتساو هل ئيسأ لععلا عم نانوكناب

 نادال ىفاذك مو اديززاتاعوو 3 هنوسنلاو ةيرطغا ازع هال أ

 او دعه ارمخ جب ردم نك وكموا ليهتتلا رش َق كالاهنءا هراثخاو

 1 ااينز هم دغل دب ز ىلا دام ريض سرد ناىف كيكنم ل ارخوماعساديزو

 || هعسأ دب زد ىب 7 لع نام ديز ىف خيري و نسع نيب ع 3 زاتتلا لعن وا

 ىردع مسأو جرم لعاقدن نهدي زو جرحي لجن اوامدقمجرب نا هربخو

ىلع نيعزاتملا ن نيب طابنرالاو “جرد نا هزبخو 55 ىلا كاغهف
 لوالا 

 انهيفس لعب ناكهناو « ىل ىت هلوقىف اي هيلع لخدامو ىتاثلالخىفأ]

 ظفللا دا 2 (داكو) .هامدال نب , رغلا هدف اذك #اططش هللا ىلع



 عجارلا ريعضلاو 1

 ىلع ىطع اردهترورحم ظعللا داع ( تركو ) هيلا فاضم اريدوت ْ

 ريضلاو أديم (اهرابخاو) ديعبلاوا بي رقلا ىلع فطع اريدةنرورحم أ

 كاس هسا طل اسك هاا سال ٍ

 د 03#
 كلبا هبل فرط ( انا )ديلا فاضي دال

 ريخ( - (عراضم) نيل اغأ نامذو بلاغ امزىافاضملاوا فوصولا ريدعت

 اريدقتءايلابرورحمظغالا دارمناوديفانالورج فرح ءابلا (ناالب)أدملا ||
 دعبربخ وا عراضمل هفص لحنا عوف ص رهتسم فرط زوره لا عد راجلاو

 هيلا فاض.ءار دهترورحظللادا م (يرخديز داك ) مولعم( وحن) رج

 عراضم ج ريو هعبا ديزو هب رإعملا لاعفا نم داكذ ىئعلا ديرا اذاو
 فائيئسا (و) هريخ لجلا هب وصنم ةلجلاو 100 عجار هيف هلعام 3

 عم. هيو.وكل 5 دو 0ى عملا ثيح ن ؟ه هلم .ةأم ىلع 0 ارتعاوا ْ

 ع راسضألاو ا داك ىلا كا صقأن 2 راضم (نوكي) ليافتلا ّْ

 رورحم ظغالاداىع (نا) نوكيريخ لحلا بوصتمرقتسم فرظ (عم)||]

 ادام للا عوف م ) وه) ضارتعاوافانيئسا ( و) ديعيلاوأ تن ره
 هيلا فاضماريدقترورم ظغالادارم.(داك) «ريخ (لثم) بركىلا عجار

 لهلهو) هيلا ف اضم داكيلا عجارلاريعذلاو لثل فرظ 0 ظ
 ظعالا ىا مح اهنم 0 (قلعو لعد و بهوليقا وأثبت / ودحا و قطو

 ف ائيدَسا دلجلاو هريخ .(لعفلا) هيلا فاضم تاروكذملاهذهىلاعجارلا
 هب اكملا أ ارعان ق وغشسوا ل |ءقلا هوص ) عراسضللا) ص اريعاوا :

 ره لعل ريخوأ هعصدعب ةوض لحلا ع وق ص روت فرط (ناالي)

 ناالب الصاع عراضملا لءغلا ىنعي وهىا فوذحم أد ئمريخوا
 ظ لوم مدل نجم هنوكل نافع رابضملا لوقا نبللا لما بوصينموأ

 ْ ل 0 ا يع اردت رورجم ٍ

  لوه# راضم ( لمغتسي ) كشوا ىلا عجار أدم لجل عوذم(وه) وه)
 آد تاريخ لجلا ةعوف رم 4 وانتا لامجار هيف لعاغلا بنان
 5 3 بيلا - هلأ دأ ل اع لدم د لل قيام وتم نم

 عراضلملا ةفصوا

 ةهقرءم قلعت اريد عتب

 صا ناالب ناكلاىا
 الشم



 ظ * 11#
 ب كي | ظذالادا ع (ةساع) ىضرلا ف اذك همافه هيلا ف ادملا م ْ

 ىلءفطعا اردت زور ظفللاداىع (داكو) هيلا قاضم اربد عن زور

 / مدهت) عراضم ) زوك) ميقات (0) ضاريعاو ا ف انيذسا(و) دنع ظ

 هب لوعقم الح ةبوصتنو اهيلا ف اضم اظفل ةرورحجم (رابخا) هلعافأ]]
 ردع ةباكلاتارعاب ءاوعشم (ةب راقملا) اهيلا ف انضم (لاعذأ )ميدقتا ||

 مجارلاريغضلاو مي دب قلعتم (اهسفنا ىلع) اهيلافاضموافئضللا|]
 اربدقت عوذيم(ىتاثلا) ةفط اع ( و) هيلا ف اضم ةبراقملا ل اذا ىلا
 لأ لعقلا لوالا ةلجج ىلع فطع اهل لحال ذاوباو هربخ (مسا) اد

 عوذ صوهو ل.صقتلل ءافلا (وهذ) ةياكطاتارعابلوغشم ع اغلا ) ْ

 ىلا عجار هيد هلعاف عراضم ل لعافلا مساىلا جار ًادتبمل ٍْ
 ازاحمل.عباعونلل قا طملوعةم(لع) هريخ لحل عوف نم دإاوأد نما
 هلذذ علف هل عع هيلوعقمو هنآ مدقت الام( هل ءدق ) لع لثم عا

 هجنر هيلع ىراقلا بع مشتال نيصالا نصولا حرش نيعلا زرخلا ىفاذك || ناو تاهل
 أ ةيفاكلا حرت نيه ولا زاوج ىضرل مجشلا حرد دقو ىرايلا كلملا اعمق اق

 || هبلا قاسم لعافلامسا ىلا عجارلا ريعذلاو هيلا فا ضم (هلعذ)[] مهم فاضل
 ىتعا لوعفموا فوذحمأ ديم ريخ هنوك لحب و لءفلاةذص (مولعملا) |[

 اسهل لحال هللا ةريخ (مسا )أ ديم (ثلاثلا) ةفط اع (و)ردقملا

 هب اكللا بارعاب لوغشم ( ل وعفملا ) ديعبلا وا بيرقلا ىلع فطع
 فائيثشا (و ( م دقن اه بتارغا 2 (لوهجلا هلعف لع قدح وهذ (

 ىلا عجارلا ريعضلاو هءلا فاضم (امهلع) أدّدبم (طرش)ضارتعاوا
 كيلا هلو هيلا ف اضم ر ور بدرغلا هل ل وععملاو لعاعلا مم دنأ

 ل| لعافلا فص (لصفتما) لمع فرظ(لعاغلاىف) لعل عاف عوذرص أ

 (لوعفملاو )ردقملا ىعا لوععم وأافو ذحم ادي مريخ هنوك و

 || هير دصم ( نا ) ةياكحلا بارعاب لوغشم ( هب ) لعاقلا ىلع فطعء

 فلالاو نوللا ف نو َّك ا بوضتم صقخأن عراضم (انوكم)ةيفان(ال)

 || مولعم (وخ) أديملاريخ لحما ةعوفرم درغملا ليوأتىف هل اوهربخ |

 36 بري وض 3#

 . مسيح

 0 ا ا ا حب ل لب ل ل لا

 / فوصوملا قدح نمال

 تش يسشايوتسس 7 تجي 3



 ا
 برب ودع ىلع فىطع (بريظمو) هيلا فا صمد .اظةلرور# (ترب وض)

 ( وحن ) نررغص» ىلع فطع ( نيؤوصوم ) ةُداز(ال) ةعطاع (و)
 هيلا فقاظطم اريدعقت رورأ طغالا دأسخح ) كيكه براض ف ءاج ( مولعم

 هلهبلوءفم لخاب وصنع ءايلاو ةياقونوتلاو ضامءاخ ىعملاديرااذاو

 قائيئَسا ( و ( براض ةهيوص ديدشو ةسادتنا ةلولاو هلعاؤذ براضو

 || اهصو نادوذىف هنأو ىنعملا ثي> نم هلمقأم هر فطعوا لضاّربعاو ا

 ىلع ىطع ليقو ةردماىلا اهصوناو ىف "هلا اهههاع رض لمعلا لبق

 ةديطربشس (نا نا ) ىهنلا ىوذ ىلع قال كحد هيقو " امهلع ط لظارش

 5 للا عوفنم فئالاو اهب لحنا موز لوه# ضايم (اغصو)
 واف انيثسالا نمال || طرسشلا لعق | اها ل الاءاولجاو لوءغملاو لعافلا ىعسا ىلا عجار لعافلا
 فطعلاواضاّريع الا | مور (ربدي) ةمزاج / 00( هد لا فاض (ليعلا )اغصو فرظ (يعي)

 يح نم هل قام ىلعإ فصوب هيلع لولدملا يللا عجار هيق هلعافنانالكتو ار اربدعت اهي
 مش ىنعملا || هوجولا ىلع اهالحنال ةيطرشلا لاو ط و طرسشنااءازج اهل لحال ةيلوطأو
 عج ارلا ريعكلاو مضي لب هب ل ,لوعغم (اهلبع) واوااىف , ترك ذ ةئلثلا
 ْ 2 7 ليعلا هدوص ط0 11 هملافاضم لوععملاو لعافلاى ايلا

 قءاج) مولعم ( وح )ردقملا عا لوعفمو ا 5
 ةيلا فاضم اريد_هت رور# ظفللا دارص ( - ديدش همالغ براض لدحر

 بااضو مادجإ ابا لوعغمو لعافو لعذ لجر ن4 ىنعلاديرااذاو
 ظ لاعبا 000 عقم 5 هعم وهو هلعاو مالعو ل عاق مسا

 ٍْ براض هدمص ديدشو 4م !!فاض هل جرو عجارااريعدلاو هليضفت سعاك

 نم 0 كالا ه]ع 1 ور صقانضام (اناك ) هب : .ظيط > (ناز ىطعوأ ءادت ازد )2

 هو فوذحلا 5 0 ايل مسا ىلا عجار نأك 9 نال ف 93 سمح فلالاو اذهب الو

 ناك م. ىلا عجارامه ]| اهلحمال نا ار لوم :م رقتسم فرظ (ماللاب )لوخغملاو
 الم ناب اظغل موزحم لوهحم عراضم ( طّرشب ) ةيفان (ال) طرقلا لدغ
 ةلولي 3 4 نأ لع لعافلا راتعال ىونعم لم لماع اظل, عوف صوأ

 !ىلاعجارلا ريعضلاو طزشياللهبلو»ه٠ (ايهلهعل) ليصفتلا ص كىضاملا
 "عاملا ولعافلا ثان ( زيغ) هيلا ف اضم: لوعغملاولعاغلا ىعسا ||

: . : ' : | 

 ىلا ك6



 ظ 5914-2
 | ىلع فطغوا ىف ائيئسا اهل لحمال ةيطرمشلا "هل او ط رسشلا ءاؤج
 ||| ضام ( ركذ ) هيلا فاضم لك ارورت (اه) عملا ثيخ نم اهانقام
 (و ) هتةصوا امتلص ئلجخلاو امىلا مجار هيف لعاقلا بئان لوهت
 رو رحم ظفللا د ارح (ان دنع سما ارع همالغ براضلا ) مولعم

 1 هام هعمل .. بنج اصطلح رع مالا ع ب2 دع مصل سس سسسخسس يب

 ىنغمب لوصوم مسا مااللاف عملا ديرا اذاو ودل هيلا ىف امضم ارب دن
 هم الغر أديم براضو ؟ىع اي فرملا ةروص ىف هنوكل هل لحال ىذلا
 ىلع نيهسهاو هلوعذن ارعو ماللا ىلا عجار هيلا فاضم ريعذلاو هلغاف
 لحل ا عوذرمرةةسم فرظدنعو براضال ف رظ للا بوصنم سدنكلا
 ضاف (اناك ) ةيطرمس (نا) ةفطاع ( و) هيلا فاضم انو أدمملاريخ

 ىمعنأ ىلا عجار ناكممما للا عوف يه فلالاو اهب لنا موزرجت ضان
 طرشلا لعف اها لال هتلجو ناكريخ ( نيدرحم ) لوعفملاو لعافلا

 عراضم ( طرشي ) ماللا ىلا كاعريعذلاو نيدرجمب قلعتم ( اهنم )
 طرشلا نوكل ىونعم لماءب اظفل ع وقرموانان اظفل مور لوهخت

 ةلوطاو طرمشلا ءازج اهالحال هلجطاو لعافلا ب ثان (داقعالا) ايضام
 || (أدّتبلا ىع) ةقباسلا ةيطرشلاةلجا ىلع غطع اهالحال ةيطرشلا
 ( لالا ىذوا ) أدتبملا ىلع فطع ( فوصوللاو) د'ةعالاب قلعتم

 || ( وح ) هيلافاضم لاخلاو ديعبلاوا بيرقلا ىلع فطع اريدقت رورغ |||

 هيلا قانصم اريد ةترورم ظّللا دارمع (ةمالغ ايكار ديز ىقءاج) مولعم

 ديز ند لاح انكارو لوععمو لءافولعف ديز ققءاش ىنعملا ديرا اذاو

 فدع( ما يغتسالاوا) كيرلا عجا رهيلا فاضم ريعدلاو هلعاق مالعو

 رور# ظدالا دا يه (ناديزاٌءانا)مولعم ( وك ) ديعبلاوا بيرقلا ىلع
 مسا امو ماهفتسا فرح ةنرمهلاف ىنعملاديرا اذاو هيلا فاضم اربدقت

 دنع ةبلعو هلجج هعمو ريا دسم داس هلغ اذ ناديالاو أدم لعاق
 7 وهلا روع ةيعسأو بايللا باص تهذم وهو بس ام ىنصلملا

 ةالا ضعي لاقو بارعالا دعاو5 حمس ىف هداز مشلا هركذ اذك

 . || ناديزلا نا اقا: هلصاو ىف وذحم ادتسم ربخ ناديا ٌتاقاىف ٌعاقا نا

 . | عضوم رهاظلا عضو مت نامئافا ىف ناديزلا وه ىنلا أدملا فذح
 المضعر* 

ِْ 
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 | ادتنم نادب لا ليقو ىنازاتغتلاق ةدلا هراتخاو سابتلالل امفد رعذلا |
 خرشوف اك لعاغلا ىلا دنسملاةروص ىلع هنوكل ةقباطملاءارتماقا هربخأ|

 ماذا ) مولعق ( وحن ) ديعبلاوا تيد رقلا ىلع فظع (ىتتلاوأ) ماعلا ْ
 ىنعملا ديرا اذاو هيلا ىفاضم اريد_ةثرورحم ظفللا داع ( ناديالا |
 ريساوا ةيلمذ ةلجلاو ريخلا دسمداسلا هلعاف ناديزلاوأ ديم ءاقو ةفاناخأ
 سبا لعل .اهريغ ايت ام نوكىلع ىبءاذه ع اف التخالا ىلعأ

 ٌءاَملا هعسا ٌماَقو سبلب ةهشماذ سبل لع الءاعابز 22 ناك اذا اماو
 هلم ندم كللأو نإل ليهسألا حرش ىف اذك هلعاو تاد لاو هريخ ماعم |

 لكشم امهبارعا و ناديزلا تاق سبلو ناديزلا م اقريغ مهلوق ىننلا|
 ىل بال عساف هيلع عالطالا ثدرإ نا نايعالا .انعلا نع ريغك ىلع ظ ظ
 هيلا فاضم اقوال عمي هنوكاربملا نعنغمأ . ريغ ةلكلوقنف هفح ىف
 كلام نبال ليه سلا حرشو بدبللا نغم ىف اكمتاَق لعاف ناديةلاو ريغ
 هريخ ماقم ْماَعا هعسا متأَد و صقان لعف سبل دلكو ماصعلا حرشو

 ةيفاكلا حرشو كلاف نال ليهسلا حرش ىف ام كاف لعاف نادياللاو

 لماعءلانأب اظفل موز لوهجت عرامضم (طرتشي) ةغطام ( و) ىصبحل
 || نيلمتىلا نيهجولا ىلع ىونءملماعباظف' عوذ صوا هيلع فوطءملا ف |
 أ طيش فرظ (امهيصنىف) هيف لمأتلا و > لمأتف هيلع فوطغللا ىف
 اظْمارورجم بيرل هلحش لوهذملا و لعاغلا ىعسا ىلا عجارلا ريعطلاو
 (ه.) هلهيلوغفم (لوعفملا) بصت لعاف ع وفيه ديعبلا هلو هيلا فاض
 اهل لحال نيهجولا ىلع لعاشلا بئان (تلالدل ) ةياكملا بارعابلوغشمأ

 ةلالدلاب قلعتم ( لالا رع:) داغعالا طرشي لج ىلع ف طعالولا م
 ريعضلا ىلا فاضموأ در م(امهبفتو ) لاخلا ىلع فطع (لايقةسالاوا)
 ريهضلاو |,هتينثت ىلع ف طء(1م ههججو)لودفللاو لعافلا ىما ىلا عجار

 رقتسم قرظ (انهدرنك) هبلا فا ضم لوعفملاو لعافلا ئيعسا ىلا غجارلا
 فاض ءلوءفملاولعافلا ىعسنا ىلا عجارريئضلاوأ دبملاربخ لح عوف نع
 أ ثيح نماهلبقام ل ءفطعوا ضارتعاوفائيئس ا اهل لحالة لاو هيلا
 : | ( و)ايه درك امهعجوامهتيتثرواذكهامهد ةمقولا+ اةوقى هنافوعلا|

 فاطءاهنا ليقامو

 ت.> نم اهلبقام ىلع
 ام طرتشإ ىا ىئعملا

 لع اعلا ق رح

 راس



 ل

 ] 2 101 43 اهنا انف اصمم ( ن ازوإ ) نفاينسل ايلا ؤعال هيب
 داع: ملا 90 ٍه لوعمم هنا أهنم لاحوا هثلكإ ددرص رقم فرط

 'تارضاناول وخدم ( ممن أدايهريخ هنوك لغو فاكللا نم
 هيلا قفاضماظفل رورح (لاءف) مواعم و2 هللا فاذموأ ةناكللا

 ابهدحا نلعب فطعء (لاعنمو )لاعف ىلع فطع (لوعفو ) وز

 هنأ ىنعملا تيد ند هليقأم ىلع فطدوا ضاّرررعاوا فانيئسا 5 3

 ا ظوريشالو رك 3 1ع دادعالا ةهكلثاا هذه لع : ىف و طرتشي م هود فأ

 | (هذه) 00 ل ر 0لعف) لوو عراضم (طّرشي) : ةيفان (ال)
 (ينعم) هذهاذابب رطب الك الديوا ةدص (ةثاثنا) اهيلافاضم

 (لايقتسال لاقتسالاو ).هيلا ىف اضم ( لاخلا ) لعافلا بان اريدقت عوف سه ظ

 ااةكصلا و ةهعصلاو ) اي يبا عب ارلا ( ةفطاع(و) نامل ىلع فطع

 ( ةهشملا ) ةديعبلا وا ذيب 7 ىلع فطع هل لحال إدا و ريخأ

 12 لمعت يهف ) 1 ةصوأ فص فيصملا دنع ةناك.لا بارعاب ةلوعشم

 ل ىو اعدم ةيميس ءأ ملا )ع طورشلاب 0 مدنا امرها .ط هبار 2 ( اماعف

 نه لاح قايل 0 :سم قرط زورا ورالاو ريك ومن: ا

 سم اك ىضرلا دنع لممعتل اوذل افرظ هوك نه عنمالو ل يف نال
 38 ,علىا ل عمل ازا اءعول اهاطد الوعد رقدسمألافرظلا نوك زودالو

 ”لاو+ مدع ند حامل اًملط# الوعفم لمعلا ناك نأ طو عشنا اناكذلعأ

 اظورنشلا ةقص ( ةريتءملا ) ةيعبت الب ىعوتاا قاطملا ل وعفملا دعت

 5 ) ةياكمللا بارعاب لوغشم ( لعافلا ) ةريتعلل فرظ مسا ) مساىف )
 اند ( تن ؤةرشلاق اه ريعكْنم وا ظورشلا ن / يملا 57

 نم فطعء (لا.شتسالا و ) هيلا قاضم (لا الا( هيلا فاضح ات

 ريضلاو لعقلاب 44و فرد نا د ءانفتسس لا ليصفت ء اعلا ( هناذ ) لاخلا

 عراض ( طّرش ) ةيفان )ال ال') ىدملا ىلا مجار هعما لحما توصخو

 هرب لم ةعوف سحاةلتطعاو نا مساىلا ئاغ ديف لعافلا بئان لوهجت

 ةهشاا ةشصلا ىلإ عجارلا ياتلاو طرشيالل قرط ) رظ(اهلعىف)

 || انورحم ظفالا دام 0-5 مولع (وجا)ازلا خواتوفأ
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 عجارازيعذلاو تمل ارب [ذضْذل ع وفل بكاس هالعؤهو هلغاؤ ههجوو

 0 ريخ (مسا) مسا) ًادنبم (سهاخلا) ةفطاع (و) هيلاف اضم ديزىلإ
 روف زلاكلناالا رعابلوغشم (ل :(ليضفتلا) ديهملاوا بد هلا ىلع ثفاطع

 مساىلا عجار ريعذلاو اديمللا عوف يم (وغ) ن ىانيثسا (9) فصلا

 اي ىلا عجار هيف هلعاف عراشنم ( بصني) ةيفان (ل) ليضفتلا ||
 ذظ539 الل هن لوعفم ديل لوعفملا ) سد لاري للا: هعوق ع هيإولاو 0

 نمت اين رهام و اظل يفت اإلاه أ افت الان ) ةناكطلا با رعاب ووش( ه] مى |

 اًناك ايصن بصنالىا ازا هلؤاطم لوعغموا بصتيال ىف نكتسملا[]| ٠
 ليقو هب لو»فملا هبص هبصت مدع قعيوه ىا | فوذحم ادت هزيخوا قافالا 1

 هلعاف عراضم (عفرب): ةموأن 60( هدطاع(و) راع وهلم أ قوالب ق ناعتم ئ

 تصنيالةلج ىلع فطع لحنا ةعوؤىم دلطعاو ًاددبملا ىلا عجازت:هيف
 (اذا) ءانثلسا فرح (الا ) ٌدَقص (رهاظلا ) هب لوعغم ( لع اغلا )|

 نوسأ صقكان ضام 59 قاطو عد هرب دل قى 0 هاو ةيقرظلاد رَ ش

 ريخ للا بوصنم رقدسم فرظ ( ىندم) ليضفتلامساىلا عجاردف ||
 هيلا فانضم ( لعقلا) اذال اهيلا فاضم لولا ةرور# "هلل او راص

 عراضم (نوك.) ةيردصم ناو هين رطو ةينايرد فرح ءايلا (َنان) ظ

 رقتسهفرظ(ق 5 لل راب ل١ مسا ىلإ ع <>ازدم اوبل دع صان

 قع ان نم لاح ىرووإ داو ©كيلبلاب ةزوزرج رت الب ايوا اجو نركيربخ لح بوضنم
 لوععمو ا ال _ضعم

 ال.ضشت ىادل قاط

 قاعمواهاراتعاباستلم

 نايوه ىافقوذ اديه ربخ لولا عوذ ص زقتسم فرظ رور#لا عم

 للا رور# (ان) راصب اًةلعتم ءايلا نوكزوكو ترءملاىفاذك لا نوكر

 ةلجاو لضفتلا مجعا ىلإ داع هذ هلءاذ ضام ( ىرج ) هيلا اضف
 (و[ث ١) امىلا عجارري و !او ىرو قلعتم ( هيلع ) هتلصوا ام ةؤص

 الضفم ىف نكتس 3 ه لاح رقم فرظ (راشعا) قلعت م نم لاح
 الضفمب قلعتم ( هسفن ىلع ) هبلا ف اضم ( قلعتلا) هبقلعتم ليقو
 لاح رقم ف رظ (رابتع اب ) قاعتملا ىلا عجار هيلا فاضم زيكذلاوأ

 مص اذاٌراج هيلا فاضل نع لاحلاناف هسفنفف و ريعضلاوا سفنلا نم

 هيف و ىهتنا الضفمب
 مثبت . رب لت نحال أم
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 | لج ميجا! عب تاوىلامتهلوقىفاك فذح اذا اضملاعقوم هعودو >

 ام ىلا عجا الا هي هيلا ف اضم هر ريغ)هيلعلا ةيزا عدن ذههو

 | قلطمل وعقموأ ىىسأ نءلاعوا نوك [ ريخ د عل ريخ (ايفن») هيلا قف اضم

 ظ نسحا الجر ت تب ,ًارام) مولعم وح 2 افنم المضفت ىأا الضملا راع

 ظ هيلا,ى طم اريدعت رورجم ظفللادا ع (ديز نيعىف هنم لحللا هيعىف

 ظ هل هب لوعفم الجرو لع افو لعف تيأرو ىن فرد اذ ىعملاديرااذاو
 0 الحر ىلاع >-ارلا ريعذلاو | نسخاب قلعتم هتيعىو الخر هفص نيسحاو

 د لمكلالا عجارريمذلاو هيقاعتم هنمو نسحا لءان لكلا :لايقالخم
 ظ هاف اضمدي زو هنمريعك نملاح لولا بوصتمروتسيم فرط نيع ىف نيعىفو

 لهما ةعوف رمح اللجلباو لي ضفتلا مسالا اع هيف هل ءاف عراضم(لبعن و)
 فرط (انهر (اههريغؤ) قانيثسا ليقو نضبالواعفريال "هاج ىلع فطعد

 ْ ةفطاع )و( هيلافانضم 5 . لوغفملاو لعاغلا ىلا عجازلا ريضصلاوىل؛ عيل

 | ةديعنلاو اب رقلا ىلع فطع ذلجاو هريخ( ردصلا )أ دّرم (نداشا جا

 || فاض مرد دملاىلا عج ارلاريعضلاو م هيلا فاض (4(ع) هلع) أديم ل أددبم (طربشو) ||

 ١ لعافلا ىلع فظع (لوعشلا و) لمع فرظ (لعاشلا) هيلا
 اهعساو هفهحم اه وك زوجي ودب ردم (نا) ةباكللا بازعاب لوغشف

 4 وأ ناي بو صن هصقان عراضم(نوك وكب ايفا ن١ ردوم ناش رعد

 اهلل حالا اهريخ (ارغصم ار دصملاا ىلا غجار هيف هعسأ ىوثعم لفاعإ

 ' ةعود م يإ+اوأد ارب لولا ةعوذ مدرغملا لد وأبو م

 | ًادنبملاريخ لحلا عوفر مدرغملا ليو اتىفاهربخو اهعماو دمع !ناريخ لح لا
 أ ةمطاع(و)قانيتس اوا ردصملا سداسلا ةلجج ىلع فط ءاهل مل | عال يإ+او

 0 ردهم )ةدئاز ز (ال)ةفطاع(و) ارغصم ىلع ف طع(اؤوصوم) ةداز(ال)

 (ال)نْعطاع(و) اني ريفي قلعتم (لاحلاب) ديعبلا وا بيرقلا ىلع فطع

 ف ةرظ(دنع)1 اًمردع قلعتم ( ماللاب)ايغدحا ىلع فطع (افرءم) ةدباز

 د هنوكلالا فرظليقو وه ىافوذخم ًادتيمريخ زم :بفرظوا نوكيالا
 ٠ لاعاىلا عجربال ىلغهللا لماعلالاعأ نما اذا هيادقو لعفلا قعم نم

 1اس 6 2 هيلا ف اضم ( كالا :نبللا ىنفاكىونتلا لماع



 ا

 و وول ممم
 0 ريخالا ةغاقلا ٠ نملاح لدملا توصنم ا قفرظ نوكي اللات رظ(عم)

مادحاو هوك مدع نعي وه ىا فوذحأ دز دديع ريح
 لصاح ةاغلا اذا هذهن

 ةفطاع ( وا)هيلاف اضم ( لعفلا) ضاع او اىاديثسا داخل لعفلا 95

ودونوكب الد قلع ةهر 1 فرح.ءادلا (هنود)
 و اظعل هيرورخ ريغ ىف و : ن

 1 ا 1

 قاعتم م الزل (هنايقل) )ىنعملا بديل اهاقام ىلع ىطءوا ف 0

 ودعا تيوس ىاطم ل وعفم افسف: ىلا ديرا اذاو هءأا فاضق

 هلعان(فذ>)عراضم(زوجي)ىفانيلسا(وإلا فسلم لوعشم ادي زوابوجو

* ٠١ 3 

 ليل 6 ,ةرموا ىألا قاب سقاهعوقود هضم ركتاهنوك اهل فضوا

د فرط نود وأعمظغل ىلعف ظءال# برصام
 وا الخلا ىومع ن

 ':فايضد ل عفلاىلا عجارا ريعدلاو لعفلا عم لحم ىلع فطع للا ع 9 سه

 نود زهلاح لنا ةيوصتمال+باوهريخدار 0( هل لعفلا)ء ءااح(و )هيلا

ريخ دعو رجخ ا( ريغ) تود ىقءارق" :سملا فرظلا ىف نكت 1 نمو'
 !لديوا 

 وتقر نيدلاو نايبلا فطع نوكاماو هلنابب ف طعوادارملا نملكلا

 1 ةياافا - اظةلرورم(فذملا)هءلاف اصمم (مزال) © كب ب بع عضاومىف

 د ف ملوش 2١) هدجولا غ نسج ىف 1 لوعفملاب هيبشش ا ىلع ال بوصام

صقةاضام (ناك) 9 طرت (نا) فظعوا
 : ةيقدعسأ[يب لدم ا ممم ض

 ||!( وزع ا) ظارن لا لذا ا لبخفل زج وذ اكريخ ( مزال مزال) لهقلا ىلا عجار

 !أ (ردصتلا) عراصم لدعاو ل ةح ءاهلا 6 - مدعملا قدحا 1

 انها لال ةيطرشللا 'ءللعاو طرسشلا ءازج لولا ةمو'ردغ "لاو هل

 ٌ ةءلذكإ هل لوعذم بضل رو رولا 5 اظل هيرو رع ماعلا و 0 * هب

 (لعفل | 0 ماي م فرظ (ماقم) هيلا ىاضمر دّصألا ىلأع + اراريهدلاو

 | اردقتر ورحم ظفللا دارص ( اديز ايقَس ) مولعم ( وك 3 اك

 05 انالب) هيلا فاضنم ز دضا! !ىلا عج  ارلاريضلاو يلا قاضم (هلعأ 9
 | ا طسسسللا 7ع الس ااه سسس < كدا

 ةررقملا ةدعاولا ٠ دو

 فرظأا لبقعقواذ هيا

 هك كا ن 1 دي 50

 ةدصوالاح هله>زو#

 اب بدمألا نةمىفاكأ ها

 ام  نوكيالل
 أفرطعم نوكري دهن ىلع ١

 للم  ارهتسع | نب : ركن اماه 0 يفوكلاوا الا 00 6
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 ىرم (اذه) عراضم ( زوي )ةدفان (ال ) ةفطاع (و) نفذ قلعت
 نئانالب لعافلا ف ذح ىلا ةراشا هلعاف لحنا عوذ سم ن وكسلا ىلع
 زوج الل فرظ ( ريغ ف) زوي "لج ىلع فطع اسهال النإجاوأ

 لوهجم غراضم( رعذ) ةيفان(ال) ةفطاع(و) هيلا فاضء(ردصملا)
 يئانوا ز دصملا ىلا عجن ارلا ريعذلاو هل لعافلا بئانو هب ق ءت(هيض) |[

 :هل4باو هل فرظ هيفو راعضالا عقبال ىا هر دصمللا عجار هيف لععافلا
 (مدقتب) ةيفان (ال) ئفطاع( و) ةديعيلاواةيب رقلا لع فطءاهل لحال
 باو ديلا فاضمر دصملا ىلا عجارلا ريعذلاو هلعاؤ (هلودعم) عرابطد
 ' ريضلا و مدقشالب قاعتم( هيلع) هديعتلاواذ رولا لع فطءاهل لال
 ةلخجاو هزيخ ( مسالا) أدتبم (عباسلا) ةؤطاع (و)ر دصلا ىلا عجار
 ( وهو ) ةفص ( ىفاضملا ) ةديعبلاوا ةيرقلا ىلع فطع اهللال |
 هيف هلعاؤ عراضم (ل.هل) ف ادضملا مسالا ىلا عجار ادم للا عوذ ع

 اهل لحال ةلوباو أدنبملاريخ لحلا ةعوف سمح :هلباو أدتيملا ىلا عجار
 (رلا) ضاررعاو'فانيئساوا فاضملا مسالا عباسلاة هاج ىلع فطع
 لأ عجارلا ريخلاوأ ديف (ةطرش) فانيثساواةفطاع(و) ل.*:) هب لوعقم
 ضقان عراضم (نوكي) ةيصان ( نا ) هيلا فاضم فاضملا مسالا ىلا
 |هللاو هريخ ( اعسا ) فاضملا مسالا ىلا عجار هيف هعمااهي بوصنم
 أل | فطع اهل لحال ةلوأباو أ دّبملا ريم للا ع وق م درغملا لد وأت ىف
 ادر# قالعتء(هنيونت نع)ةفص(ادرحم)فائيذساوا ل *لوهو هلجج ىلع
 (همان) ٌدفط ا(و) هيلا فاضم ىاضملا مسالا ىلا عخازلا زيملاو
 (لجالإل هيلا فاضم نيوذتلا ىلا عجارلا ريعذلاو هنيونت ىلع فطعأ
 09/9 ةيصان (نا) ةفطاع( و) اهيلا فاضم (ةفاضالا) ادرجن هل لوعشم
 فاضملا مسالا ىلا اع هيف هعسا ناب بوصنم صقان عراشمم (نوكي)ةيفان
 فطع للا ةعوذرم درغملا ليو أتيف ةلطاوهربخ ( انو اسم )
 بازعاب لوغشم (هيلا )ابو اسم قلعتم ( فاضلأ) نوكي نال ىلع
 فطع ( صوصللا) دْفطاع (و) انواسم ىرظ (مومعلا ف ):ةياكحلا

 1 معلا ةسلفلا 7
 ظ د قاعتم



 ةي +١03

 : ار عم ل يام ل نا 1 26 5506 ا ]

 قائيئسا (و) هلعاف نم لاح ليفو اقلط» ايصوصخ ىا خال ازا
 فرط ( نيعون ىلع 2 ةفاضالاىلا عجار اد د لخآ ا عوذ لم -ه ىه)

 (وللوالا ىف وذحت أدبه ريخ (ةيونعم) هريخ لحلاع وف صرتسم
 فطع اهل لحال لاو ىناثلاىا ف زوي بيو( هبل )نوفا
 0 و 1 ناو هملاق) لفت ١ الق هل امما ق تر و ؟ذ تنالائحا ا:ههو ههلفاسوع
 صقان عراضم (نوكي ) + صان (نا) أدتبم ةيونعملاو ليصفتلل ءاعلا
 درفملا لي وأتىف ةلجخلاو هريخ( "ريغ ) نوك مسأ (عواضلا )اه كوبضتل
 لجلا م 1| نئاجوف فاضملا ريدقت الاخ لك اء ءوف ره
 | ىلو الوالاو هيو: :ءللا ةمالعىا أدتيملا ىتاج ىفوانوكف نا تاذ ىا
 أ اه. قاض( ةنط) ىفنللالا ىنغءىفك ةجاملا تقوىف رب ةتلا نوكل
 ىلع > ارااريعدلاو فاض ؟قلع م( اهل ويعم ىلإ ) قف هم هسَص (ةفاضم)

 0 ظعالادأ رم )د زمالع) مولعم (ودث) 4 ءا!ىفاشلا هعص

 فطظع ارب دةنرورحم ظفللا داره (سماورع براضو ) هيلا فاضم
 هب وذعملا ىلا عج - ارا زنعذلاو 5 .ا(.اسهظرشو )ل ديذ ملغ لع

 ىلع فطع اهل يل لحال دلل و انا ارييخ (دب 5 هيلا فاضد

 هيأ قاضم (ةف  قياتمللا ( ضاّرعا وأ ف انيتسا هأ ١" نوكينا هب ةيوتعملا

 عجار أديم لكلا عوذرم (ىهو. هو ) دي رك م: قلعتم ( في رغتلا نع)
 3 31 ريخ للا ع وف ضر تسع فرظ( ْنمع) ةهيديدر اما دب ونعم ا ىلا

 ضاّرررعاوافائيئساوا ديعيااوا بيرقلا ىلع فطع اهالال داو
 ضام(ناك )ةيطرش (نا ) هيلا فاض .هاريدشرور عظة الا دا سه (ن 5
 ةياكللات ارعابلوةشم (هيلا) دعما (فاضملا) ناب لخملا مو رم صقان
 م اراو طرشلا للف اسهل لحال رلجلاو هيد( اتحا] (

 دايت انجح ةوص ( ال (الءاش) هب ونعم ةقاضالاو ىا هليقاف : 537

 هيلا قاضم ريعضلا و فاضملا ىلع فطع ( هريغو :و ) الماشي قلعتم

 اريدفترورحم ظفالادا ره (ةضفماخ) مولعم مولعف ( ود ود ) فا فاضملاىلاعجار
 فطعللا عوف ص راه دنسع فرط 0 ةفطاع ( (وا) هيلا ف اضم
 ٍ 2 ع < 1015-10



 0 نوكربدتتت ىل

 .مثهسم

0 

 ْ 2 قرظافر 09 0 ةيلافاضم (ماللا ماللاز نم عم ل ىلع :

 وا كيو نكت سلا ن هلا لكل نوم هر هلال فرطوا مداللا ىن قمت ؟ ىتعا

 رنج عاب 2 لاى اضمريعص لاو وهىافوذحأ داب هزيد : لدحملا عوفرم

 1 ؟الا) نعم هدوم :ءملا نو كىلاع >ار ادع ل2 عوقرم (وهو) لماش ا

 ْ وه لح ىلع فطعءوا نما زناوا ىف يأس ةاميكسا اهلا ل اال + و هريخ

 ى- :]!قفاضم اريدمترور# ظفللا داره (ِديز (ديز مالغ), مولعم 1 ار

 مالغ ىلع ىطع اربدعت رور< ظعالادارم ) ور رع نسأو) ةفطاع(و)لا ١

 (اقن ايي ءملا ىلا ع >ارهيذ هلعاف عراضم (هيفن) فانيسا ؟)دينا

(ناكذ ةيطرش (نا) درفت هبلوعشم 1
 'هد للا مور صان نضام 

ريح (ْفَقَر همم ةباكللا تار ع : لوغشم(هلا) ]از عسا يو ايضصبملا 2
 ةلجطاو ه

 ىا.4ل.قام ة ب رهن فود ءارملاو طركشلا لعف اهل لالا

 أ مسا 207070 (فاّضملا)ةةطاع 1.ةوديااح (و) ان رعتد قت |

 ظ لوالا ف ناكربخ ىلع ف طع بوصنمواًأد:بلاربخ مقرب (ريغ9 ناك |
 ||| ىلع نوونتاو ه كلابرور (ريغ) ناكم أ نم لاح ا هولا |

 لا فرص :هلوالا ىلع: ةملكلاب ةلبوأت م ةمفقااب واللاب هليوأت |
 || ىذملحرش ف ىرمام دلاهركذإك ثدنأتلاو ةيلعلا ف رمد: :هريغ ىتاثلا ىلغو

 (لثم) ةفطاع (و) ريغ ىلع ف طء(هب ث) ةفطاع(و)ريغل هيلافاضم
 لعقلاب هيشم فرد هر> نأو لصف: لل ءافلا ١( هناف) ئهازعنا ىلع فطع ْ

 الاوت ل ةيفأن 00) تارو ؟ثملا ىلا عجار دعما لوملا بوصه ريعطلاو

 .ناريخ ل ار ةعوق م هل ةلاو 85 ميسا لا عجار هق هلعاف 5 عراضت»

ةنالد قاسم( ةفاضفالاب امضالاب)
زمالغ)مولعم( وأ )فرء

 رور#طظودللادار ا :

ع(اصيص#لو )وبلا فاشممارفت
 ْ (ناكزد .طرش ناار عن ىلع فط

 '(ةزكن ) هيلا فاضملاىلا عجارديف هعسا اهي لحملا موز صوان ضام

 هليقامد ني رهبان وجو فود ءانماوط هلا لعف اهلل حان هلو هريخا

 رور ظكالا دار( لدحر ر مالع ( مولعم (وحن) 0 اضصدض# دينا

 ةيردصم ( نأ ) دنبم (ةبظفللا ) ةسفطام (و) هيلا فاضم اريدقت
 ١ | هريخ (ةؤص )عسا (فاضألا) اهو: فوضاعا ضل عزاضت (نوكي) 2 ا

 6# ةلاو
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 خيا ل وكلي نا هيونءملا هلجت ىلع فطع اهل لال نإ و ةبونعلاىف | روكذملا لبوألاب أدتبملا ربخ لسنا ةعوفرم دراملا ليوأتى لاو

 وسع ل هوس هس وس اسس سس ع حاحا و ع سو شح ١ سس عج سس 7
 -- تستقل وتد م سلو سن هت ها اح دوت

 عجارلا ريعذلاو ةفاضمب قاعتم ( اهب ودعت ىلا ) ةفرص ةفص (ةفاضم)
 عراضم ) 5  ةفان )ع الز فايس يبا )و هيلا ف اكد تدل ىلا

 ديقتالإهبلو- غم( 2 )ءائثتعا فرح (الا )ةيظفللا ىلا عجارديف ا
 طظذالا داع (ديزبراض) مولعم ( و ) فرذذتلل فرظ (ظفللا ف)
 اريدقت رورحم ظفالا دارم ( هجولا نس>حو) هيأ فاض اريدقت زور

 لك (ديز اوراضلاو ديز ايراضلاو رادلا روه*”و) هلبقام ىلع فطع
 (عتتماو) دوهلاوابدرقلا ىلع فطع اربدعن رور<# ظغ.] دارص أهنم
 اها.ثاب ىلع فطعو'فاذيثسا اهل لال دااو عاف (وك) ضام

 نى.ةذهلا دوج ول هآ ديز براض وحن زاج ةوق ىف هاف ىنعملا ثيح نم
 قلستع (خدع) هيلا قاطع ادهن رور#ج كح لا ص م (ديزت راتضاا)

 دللاو هلعاف ( وحن ) ضام (زاجو ) هيلا فاضم (ففذهلا) عنتما
 أ اريدقت رورم ظذالا داره («لجرلا براذعلا ) ماسما ةلج ىلع فىاطع
 ال نوكيا الوهم اردصد هل زاجل ةللوعغم ( 2ج-) هيلا ف اضم

 ىازال اراخم ناطم لودغموار -ةملاهوزاجا امالوا للعمال ءغلا لعاغل د ظ
 ىلع) الوم ىنعمي و2 لوخدم نم ناحوا ردقملا لمحطاوا لهت ناؤج ظ

 سمس سس ل سس

 ىلإ عج ارلا ريعدلا ىلا فاصمأ د ( هاصا)الم< قاعتم (هح ولان دما

 ادم اريخ اربدقت عوورم ظفالادارم (ههجو نسلا) هجولا نسخلا ظ

 لحالة لججباو هريخ (مسالا )أ دبه ( نماثلا)ةفطاع(و )ف انيثسةلججاو |
 ||| هباكمل ابارعاب نالوغشم(ماتلا مهبملا)ةديعيلاواةيرقلا ىلع ف طغاها '

 لأ ةيمكملا ةسنلل ليلعتوا ليصفتلل ءاغل ا © هناف ) مسالا ن اتفصوا
 ||| توصننم مانلا مهبملا مسالا ىلا عجارلا ريعذلا و:لعشلاب هيشف قرح ناو

 الا ةعوفرم هدجلا ونا مسا ىلا عجا ردهيذ هلعافع راضم(بصني)هعما لحل

 (نريكلا ىلع) اعسا ةْؤص (ةركت) بصنيل هيلوعفم (اعسا )ناريخ لح
 عجارلا ريعدلا ىلا انضم أديم (همات) فائيئسا(و ) بصخش قلعتما
 || (هنوك )ريهشلا لولا ىلع ريشسفت فرح (ىار ماتلا مههبملا مسالالا |

 لامس
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 | | الملا ءالا ىلا عجارلا ريمذأاو ماع ناد ف طءع وذرمأألا

 ||| (ةلاح ىلء) نو نوك مدنا عوف ع ديعبلا هل#و هيلا فاضمرور#بب رقلا ||

 (هتفاض') عر ضد (عاتع) نو كريخ ىل ىلا بوصنت هر :سهفرط# ا
 اف

 ظ للا ةرورحم لاو هيلا فاضد ماب يملا مسالا ىلا عجارلا ريعدلاو

 لدللا بوصنه رقتسه فرظ للبقو عاتجل فرظ ( اه.) دل ال دْدِض
 06 هنا فا-ذد هأاذا ىلا عجارلا ريعذلاو هتفاضا ن

 ا (ءايشا) اهمأأ ف هسا ) ًادّنملا شل ا 000

 ( هسفس ) اهيا فاض هقافتالاب ةفرمصنم ريغ اهنوكل دصهشلاب روز
 ادنهربخ وأ لكلا لد دحا 3 دب للا عوذمه رمتسلا حب ُّظ

 فاض. روكذ. مسالا ىلا عجارلا نماغلاو هسفنب ماثلوالاىا فوذم

 مانا نزلا ا اف 0 عوق نص ( كلذ )فا انينسا 0 هقلا

 رد:ش»ه قرط (ريعكلا ىف) باطخ فر> فاكلاو دب .«كللماللاو ؛ ةسعنب

 | ١ 1 41و مولع (ىتف) تنام (عاوملا )ادتبلل بخ لولا عوف ع
 رج فرح برو ىعملادبرا اذاو هيلا فاضيه ازبدشتروز#ا طخ ةالادا نع

 هلو تري رور< ل لا هل< ريعذلاو ىفنصملا "0 ىلا "امر )1

 ئىا قود هرم ادم عقر وأ ر ثعملا  شقعمعل] هب لوععم كااضن كل هلا ||

 فالتخ>الاو تر تارعا لب كهونو مه .1 ريعذلا 5 ريغ الجرو هن هديذ] ٌ

 ظعالا ذاع ) الحر هلا: و )ديدلا لماوعلا ىلع انبارعاىف نإ ينلنا ا

 ْ ماللاو ءا دن هر>ايذ ىعملا :ليزؤا اذا و هلام ىلع طع ارد ورك '

 درعملاد: ءءادنأ قر وا هيو.دس دنعر دعملا وعدا ى ةاعتمر | 1

 ريغ 4: : لوعقم تصن ديعنلا هلو مالاانرور بد رهلا هلك رب

 ما يب فيءض هلاالا هسفئب ان دمتم ناكناو وعداو اناو وعدال ب سضأ
 هرا_”خاو ةعاج وروهصع نإ ا لاق م ماللاب هن دَعَا ىوَدق ف أ ْ

 أ| لاشملا اذه ىف ءالالا ىنعهوع دا نعم عسبرلا نبا لاقو ناي |

1 
 ' | مالوعلا ليضاتغلا لاقو, دلل نسل قاطع ا وكف بحمتلاو

 ْ ظغالادا م (الجر منو ),ه.ملاريغضلا نءيممالجروان واوعدالع سي

 ظ 6 رورش 3+

 ْ | ب لوعفم بص روردلا لح اذه ىلعف تام لا درو ةداز مرا



 : 0 :و ىعملادي را اذاو كب ,عتلاوأ ب : ىلا ىلع فطع اريدعت رور#

 هكر

 ريعدلا كلذ نع ع ., ال>رو هل عج نهال م 4 مراك اذو هيق هلعاف + لم

 0 ةراون ديلا خوذ ص رقتسم فرط مسا !ىف) ةفطاع )0و١

 اف:صلااد _,:ء اذوب اكذا نارعاب ةلوئشم (ةر (ةراشالا) م4 .ملا ريعذلا ىف

 هلا ىف اضمللا ىلا ع 5 راريعذل ريكضلاو هيلا فاضم (هلر3) مولعم ( وك)
 22 نبدلا يدها 0 ه (الثم اذهد هللا دارا اذام ) مولعم (ىلاعت )
 زوجيو لودلانمءلكلا ل دبوا ناب فيطع !ريدةترورحم ظؤللا دام
 ديرا اذاو ر دقملا ئعاباب وصتمو فوذخحم ًادئمريخ اعوذ ص هنوك
 دنعأ دي مورو ها دنع مدقمربخ للا ةعوذ م هما ةتسااف
 : داراو ظخوا رخوم أدام لدا عوذ مع ىذلا ىف م : لودصوم مح سأ ادَو

 لودوملا ةلص اهل لحال باو هلعاف ةلاللا ةظفلو ضام لعذ
 اذهب هلأ لبق هنا الا هب رهاظلاذا راعاالا عقوم راهظالا هيلا كاعلاو
 ل عر تن ( نب ونتاابو) اذهن ء ريع الثمو دارا قاعتم اذهب و

 مان ىتاثلاوىأ فوذحتن ًادديمريخو ا هس, ىلع نا ع وذ ع

 دريس ىفو هسؤنب لوالا ةلجج ىلع فطع اهل لحم ال ذلدطاو نيوتتلاب
 ا هلقفشتي 1و مسالا نمىهوواولا ل دبوا عقو لوالا بروما ا

 ناد هلا ةةسولا | عدنا هل عهاتب ز ءا 0 ودل ايوا فرعأ - نرعللا

 0 ونتلان م لاح (اظُذل) ديذرر فر> (اما) ما) ىهنذلا لها ىلع ىدالاك

 هرورجت ظخالادا مع (اَنز اكو لطول مولعم ( و ايظفلوا اظوفلم نفع

 اردقم-ى نءعاظفل ىلع فطع ( ارب دش وا ) هيلا ف أ_ظم اريدعت

 ىلع ربدقت رورحم ظفللا دام (انهذ ليةاثم)مولعم (و2) انريدقتوا
 ارو رور# ظؤللا داره( ال> ررشع د>حاو) هيلا فاضم هلبقامىلع
 || ةظملاب ةرورجم (:4 )أدم ( رب) فانينسا (و) هلبقام لع ف طع
 الهلا فاضم دبل !او اهسفنل ةيلعلا ةفرمصتم ريغ اهل وكل نوونند نيوتثالب

 اهيلعدا زاهو لعافن ءلاحوه ىذلا اردعملاايهدنع قلعتم ( (ةرسخعللا)

 ايه شمهو هو لاحاه لع دازامو هثلت 0 ريكو ىا هثلثلا ىلع فوط اردقملا

 ّق ميكا اهنال ال اهءارؤأف طاقسالماسقملا انهىفىلا هلكو ةرمشعملا

1 



 دن_ءزا_#لا ناالا
 ماصعأ البيض اعلا

 اهن وكو اهف ا رمدنا
 ىف ظفالا نال ةنوتم

 ىف هلدم لق الا هلارعتسا

 وهو ريكالا هل ايعتسا
 ىعملاهبادارم هلارعتسا

 : لوطالا حر ْض هدرو

 ( نا_ه*الا هيش اح ىف

 دالنم ىذرا نءالق

 يسم هي مشع: تدمع

ا 0 مالك الب روكذملا كدا فةرمشع ليلا ةاهلودم
 1 0 مت التبف

 لحل اة عوف سئل او ًادتيملاىلا عجار هيف ىلعافلا بنان لوهجم ع راضم

 لحمل عوف م( وه)ةفطام (لب 7 ىانيتسا اها لحال ةلعاو ادّتنملا ريخ

 فطق احلا ةعوفرمم لاو هرب ةدرفلا هثلي ريغ ىلاع 1

 هرم مولا ةثلب ريك لج ىلع فطع اهلل الوا 0 هل ىلع 1

 ( لاجر هلت ) مولعم و20 )رور#ث ىلع ىطع ) بأ : عومتو) ىصانال

 ل ىف)ءانيتسا فرح (الا ) هبا ف'رض.م اريدعت رورجت ظفللا داره

 ل دوما انهم ا رح قرد ىلا 6 هسل ىلا "نك انها ) مودشل و ان(ذناَ :

  ىا ةئامذثلث لع فوطعملا ردقملااهيلعدازامو لعاق نة لاحوه ىذلا |

 (رم) ةفطاع ( و ) ةئامعست ىلا ايهتنم اهيملع دازامو دئام ةشنث ؟الا
 مالنا هاا فاطم اريددت رورأ ظعألا دآم ( 206 دعا ( أديم

 اها لحال لاو أدئرم ريخ ( بوصنم ) قبسام بارعا لثم ( نيعستو
 ريخلا دعب ريح وا هعص 02 رفم ٠) رخآ و0 رع ةلح ىلع فطع

 ١ يقوموا ردت , عزانتلا ىلع درذملاو بوص:1 فرظ (ااد)
 ١) اعاد !دارذاوا امصذ ىا كللذك امهل ازا قاطم :لوعذباو اعاد

 ا ىلع تفتطعغء ( فلاو) اهلا 01 فن ث) ريع ) ةقطاع ظ

 ةثام ىلا عجارلا ريمكأاو ديعلا وا يبي رقلا | ىلع 31 كيتو

 | طلاسم وابي رقلا ىلع ف كوي( هعججو ) ةملا فاضع نقلاو

 الل لودي عراض» (بصدني) ةيفاث (الاد |!فاضمىااىلا عجارلا
 ةيعسال هل وأ دتيماريخ لحلا عوفر متل اوأ د ةب1|ىلاعجار يقل 0
 خ و3 ع (وه) ةقطاع لب ) ةديع ءلاو' ةييرقلا ىلع فطعاهل لال

 وفرع اللولعاو اييطت ( ىرذع درعد ) 0 9 ؛ اهريمم ىلا مدار د 6

 !٠١ ةثامرتم ةلوج ىلعوا بصخنال ةلج ىلع فطغ ؟مارسإلوا لحما
 ظفلادارم( لجرؤتام) موأعم ( و2 ) ريا دعب ريخوادهص (زورخ) 2 ا

 رور#طظفللا دا م ) مهردفلا) ةفطاع )ع و) 2 || فاضما اريده ر ورع

 فطع لحما لكلا عوق صر تسم ىَرَط (نونتو) ل .ةام لع فاطعاربد قت ْ

 فاض. (ةشتنلا) انيلاجلا ىلا فود 007 رم وأ دنعمأ اوأ فن 27 رعاا ىلع
06-- 

 * ايلا 3



 و ع

 ا ] ويلا لقاضم ارا ظفألا هارزج ب منن ناو: ولعم ) ون) )اهلا

 اظفلر ونمت (ن 'ذه) زوجي فرظ ( ضعبىف) عراضم (زوج د2[
 َدفَبص( نيمسعلا:):هلاءف اضم ليصفتلاو قبالتكألا ناكل وا
 اهل لال ذاجلا ولعاف(ةداضالا)نيذهل ناب راب فطعوا لكلا لدبوا

 رورحت ذغغالا: داره (تن زر لظر) مولعم ( وحن ')ضارنعاوا ىانيثسا
 ! اربدس روز ظدالا دارص (ن ءساوثم) ةقطاع ) 8 غش( هلا قاضفا اريدعت

 هيف هلعاذ عراضتم ( روت هذفان (ال) ةفطاع (و) هليقام ىلغ فطعأ
 0 هرغى ) زو<ةلوج ىلع فظعاهل الهلا و هقاضال ىلاعت -ار

 ريعصلاليقو هيلا فااضما نيوسقلا ىلإ عب - اراريكلاو زوج دلل ره ر

 دردشه و برقا انلقامو ةْمدتلا نون هلق ْى وذكلان ماتلا ىلا عجار

 ١) تيررعلا ىلع فطءل خلا ع ع و3 عرفتم فران (نون) ةعطاغ 00

 : ( مجلا) 0 م لا ف ىأا طم 6 (هبش ) عبازا ىا فود اديه ريتخوا ديعبلاوا

 ادم لا عوق رم (وه ) ضارتعاوا ىف ائيئسا (و ) ةبلا فاض»
 هريدج ادهن 2 6 99 طظفللا دأ عا نر 2 هبا ا مصار

 مواعم ) و2) اه 17 دو لب 0 |او ردعملاامهتنع ىلغتم م (.نيعسد ىلا ( ْ'

 ْ ماع 8 ام( و) ةنلا فاضمار دع رورو ظعالا داع (ئه 0 نورمشع)

 ٍْإ 5 ]ا رغلا ىلع فطع .ءلخلا ع وذ ع ر وتسع فرط (ةفاضالاب)

 دارص ( السع هؤاَم) مل :(وحم ) نساخلاىا فوذمحم ادسربخو ا
 ةيقان(ال) ) ضارياوا ف اقسا 0( هيلا قابطم اريدعت وررومللا

 هذص (مانلا :) هيلا ف اضم (ممالا ) هلعاف(لومعم) عراضم (مدعَتب )
 ةَفطاع (وا) ماتأا مسالا ىلا عجار ريضلاو مخ يعول واعتم .(هلع) ) مسالا
 فقطع اهل لحال هل اوهريخ اريدقت عوف نه (ىنعم) 57 .ه(عساتلا)

0 

 جواد( هلا هبلا فاضح ( ظذل) هربخ (لك )لعقلا نعم ىلا عجار
 و مهغب قلعتم (ةنم) لوهجم

 ىكدم فالح 1

 هب دارملا ناذ قبس اعد
 ىدارقالا هأانءد]

 | ىنصلملا دوعء ةباكللا با رعابلوغشم( لعفلا ) 5 ديعنلا وأ م رقلا ىلع

 ا ريعد ١و ذاأرا مان قمتم (دنم) ًادانم ( مدا راا)ضاّريعاوا فانئيذسا ©

 محسلا صعب ىو
 ىلع هقاضالا زوالو

 لعام دف اضالا اذه
 ىذسلا لع وز وجال
 هدم اه انررخا ىلإ

 ملم .لوالا برعم ا

 7 هيلا ف اضم هل وك

 لعد ىعمدارملا نال اقاغتا

 ى اضالا ىنعملا انه

 لعفلا

 ناكو 3ص الطص الأ

 هلل اهيع لك نع

 كالانهل بق كل ذلو

 ل وغم لعشل ا نا

 لس ةياكملابارعاب

 || عوف م ( نعم ) ظفل ىلا عجارريعصلاو
 || هيلا فاضم(لعءذ) ظفل ةفص للا ةرورجم دل |
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 ا ظ 0 م دقمربخ لكلا عوذ صرت عه :فراطظدهنمو ليص ةتللءاعلا (هنخ)

 . | بارعاب ةلوغشم ( لامفالا) رخؤم أديم (ءامسا) لعفلا ىعم ىلا عجار
 عجاز أديم لكلا عوف | ) وه وه) نضاّريعاوا فانتا )و١ 0

 (ناك)٠ ريخ للا ع وع (ام) لاعفالاءاعما هيلعلادلا لعفلا مسأىل

 للا بوصنمرقئسم فرظ (ىنعمب ) امىلا عجار هيف ول ظ
 اربدقترورحم(ىضاملاو )هيلا فاضم حالما ةفصال#اوهريخ

 اموال عقلا مساىلا عجار هيف هلعاف عراضم ( لبعد و) مالا ىلع فطع ٠

 | (لع) انوه ةلج ىلع فطعءوا ضاررعإوا فانيئسا اهل لال ةلجباو
 [|| روزحم (هاهسم) ليصفتلا ماك لمعيل ازا قلطم لوعفموا هب لوعتمأ[|

 | هيللافاضم ريعملا وه اعم# لادىا ف 5 ريدقت هيلا فاضماربدقت

 لعاف (هلومعم) 5-5 (مدقشن) ةيفان (الو) اموا لعفلا مساىلا عجار
 ذاع ) ها وسمرب كريعضلا او ليعت هلج ىلع ا دلجلاو

 ظ را انيس( (و)اموا لدغلا مس !ىلاعجارري عضل اومدقتبالب قلعتم

 وهوركذيس اهىا فو ذ# ا اري ليقو هريخ مولعم (ود) أدتبم
 قتلا ديراذاودب !!فاضمار دهترور#ظكالاذار 203 زاه) ددعل فلكت

 || وهو ميخحلا لولا ىلعهل لحال نوكسلا ىلع بم ذخ نعم لعف مسااهف ||
 هيلاو بانألا يح اض دتع ةيلعق هلاو تنا هض هلغاف فن يباب ْ

 نتارعالادعاوق ح مشى 5 اهلا روهجج دن ءدهيعمأو ف:نصما بهذ |

 1 | لب اوريفلا دسم داس هلءافوأ ديم لا عوف مماهليقو هدأ -

 لوعفم للا ب ب صنمليقو ف فال ةحالا ىلع 4 ءهأو أ ةملعق نأ اديزلا اا

 لوقلا ىلع ريسفنا فرح ( ىأ ,ىا )اهل هيلوعفم اديز وردةملا ذ1قلطم

 ليقو اديز اهل ناس فطغ اريددنرور < ظعدالا داره ( هذخ) ريهشلا

 فطءاريدعت رورظفالادامم(اديزديو ر)ةفطاع(و و) هنم لكلا ل دب

 أ اريدةدزورحم ظفالا دارم (هلهما ) ريسسفتفر> (ىا) اديزاه ىلع

 | ثارعا لثم بارعالاف ىنءملاديزا اذاو هلة امم لكلالديوا ناس فطع

 اردت رورجم ظفللا داره (اديز لهو) لاثمالا م *ىعساماذكوادي زاه ْ
 || (اتشتاهو) ةتاهو )هنأر ءارخ دة(رمضح ا ىا)نيمبلاوا تس رقلا ىلع ف طع[ ؤ



 .١ ةلفخ ل
 وم همزلا ل كلو ديو اذيز ل هيا 23 شلال لمت قا ىاإ

 تاروكذملا هذه نم لك هك راىا ابيز كارت هذس ىلا اوزع كتومو
 بارعءاريعدقو ديعبلا وات رهلا ىلع فطع اريدعت رور# ظغللادا رم

 (تكالذ) ديعلاواني رقلا ىلع فطءرور# (ريغو) لقغت الو اهريسؤتاا

 مدقتاموا ركذام لبوأت تاروكذملا يلا ةراشا هيلا فاضم لكازور#
 اهل لخمالاللباو هريخ ( وك )أديم !ريدقت عوف م (ىتاثلا) ةفطاع (و)
 ارب دهن رور حم ظذللا داره ( حالا تاه.ه) لوالا ةلجج ىلع فطعءأ

 ىلع ىنبم دعب ىنعع ل او مسا ِت تاه.هف ىنعملا ديرا اذاو هيلا فاضع

 ةيعماو فنصملادءةياعق ةلباو هلعاف سمالاو راتذلا ىلعدل لجمال مغلا
 دم داس هلعاقو أديم لحل عوف رم تاهيهليقو صاكروهلادنعأ]]

 لوعقفم نطو ةو ناد هازل ٌءاقاىفاك ذب ؟تاواويلعف جلا اوريخلا

 لاثمالا نم قأايسام هيلع سكو تاه.هلعاف صالاو ردوملادعبأ قاطع

 هيفا نام فاطع اريدهترو رح ظفللا 3س( الزساتفودلا (ىا)

 فدع اريدةترورحم ظفالادا مع (ورعو ديزناتشو ) لك !'لدب لبقو
 5 ء قرف ى ى لعق مسا ناتشف ى ءلأ ديرا اذاووحن لوخدم ىلع

 .هلعاف ديزو رادخلا ىلع هل لحال ممفلا لو
 ا ملا كنف ةيملعو دللاو

 (اةْزف' 1 فرح (ىا)ديز لع فىطعءور#و روه+ ادنعويععاو

 ) (ورعناكشوودب زئناعزرمسو) هلبقال نان فطعاريدغترورحظةللاذار
 ا )+ ءيلاوابيرقلا ىلع فطع اريدعت رورحظعللاداره امه هلك

 هلصأ ءايلادتيا ىاهلوق

 تدلقو نيت نمل ان هيا
 1! وجو ءانةيئاثلاةرمهلا

 هيف اذلا رمش ىف م
0 

 مم أطخ نيئزمهلاب

 لبصفت ماتم! نال :
 ثر.حل عقلا ىعمداروا ٍ

 ءامسا هك فدصملالاق أ ديز : ناعرمسا ناب ف طءاربدقت رور# ظفالادارم (ان رم (ايرق )ريس فرد

 ليصفتلا ءافب لاعفالا لأ ( كلذ ) ديعتلاوا تيرغلا ىلع فطع رور# (ريغو ) ورع ناكشوو

 او'ونوكينا نمدي الو مدقتاموأركذام لبو هْأَح تاروكذملاىلاةراشا هيلا فاضم لهئارور#
 لخ ديا هْفط أع هئمو ٍ ملا ع وفر ر فتسم ف 0 (هلص) هنع) مهوت 7 ا فانيئساال ةفطاع(و)

 ليصغتلا < هدعبأم | اهل لحال هلخباو رخؤم أدّريبم (قرافلا) لعشلا نعم ىلا عجارريعذلاو |

 بارا ىلع قل ا أ مي رذنا يس كلا كلت وكف لاعفالا ءاعسا هن لج ىلع فطع
 "دس 0 (دق)ض ازيعاو !فائيثسا (و)ؤرظلاةةص(رقتسلا) مايل ليصل

 . || ىلاؤجار هلا اضع لح ارورج ريمضلاو لاذ ( هريسغت) ضاع لف ||
٠ 0 
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 ةعوذم ةلوطباو أدّيملا ىلا عجار هيفهلعاف عراضم (لمعي) ةيفان(ال)
 | ض اريعاوا فايئسا اسهل لكمال ةيعسالا ةليخطجاو ًادتبلاربخ لحما
 ق (قذتالا) ةياكملا تارعان لوغشم 52( سمول فزت( (لوءفملاىف)

 هلقلطم لوعفدوا لمعيال لعافنم لاح لهلابوصنم رهتسم فرظأ
 || ىاىف و ذحم أ دنهريخ لما عوف موا قافتالاب اًماكالع لمعيالىا
 قافنالاب سبالم هب ل وعفملا ىف رقتسملا ف رظلا لاعا مدع ىءيوه

 ىا هلقاطم ل وعفم ردتسم فرظوا ىئتنا نم هنوكلالد قلعتم ليقو
 فطعء (لعاغلا ف ) كاز( ال)ة فطام ( و)قافتالاب اسيالم ءاقتنا قتلا
 || ءانثتسا فرح (الا) لعاشلا ٌدغص (رهاظلا ) ه لوعذملا ف لحم ىلع

 قلعتم (امىلع) هيلا فاضم ( داوعالا) لمعيالب قلعتم (طرشي )
 7 امىلا عجار هيف لعاشلا بانل وهج ضام( ركذ) داقعالاب |

 مولع( وحن ) ام ىلع فطعء ( لوصوملا الا (وا) ىتالس لاذ

 | عملا ديرا اذاو هيلا فادضم اريدقترورظةالادارم(هوبارادلا فديز)

 || للا رورجي ريعضلاو هلعاف هوباو رقتسم فرظ ر ادلا ىو أدم دير
 | رات وه م ةيلعف هلجع هلعاق جم وتو ديز ىلا عجار هيلا ىف اضم

 ظ أدتنملا ريخ اا عوذ ص نييدوكلا راد 2 وهاك : بك سوا نييرصبلا ا

 | اريدعت رو رحم ظعللا داره (دد1 رادأ! قامو ) ةيفازيتسا ةيعمالا نلولاو

 ْ ْ رقتسم فرطرادلا فو ىفأ فر>او ىعمل أ ديرأ اذاو هل رقأم ىلع فطعا]

 || (هويارادلا ف ىذلا ىتءاجو ) ةئادسا ٌديلعف ةلجطاو هلع اف داو
 || عملا ديرا اذاو ديعيلاوابي رقلا ىلع فطع اريدةترورجح ظفللا دا سه |
 ءاسل مجيرص هب لوعفم للا توصنم ءايلاو ةداقو نوتلاو ضاع ءاخخإ]

 ةشادجا ةيلعف هلا هلعاف لحلا عوف رم لوصوم مسا ىذلاو ىماكألا

 قافتالا ةيلهذ هلج هةعم وهو هلعاف هو أورودشم فرط رادلا ثوأ :

 هيلا ىف اضم لوصوملا ىلا عج ارلاربعطلاو لوصوملا ةلص اهبل لحتالا]

 اظفل رورحم (فرظلا)هلعاف (نوك ) عراضم (زوجي) فانيسا ١ ظ
 || اريخ فص (امدقم) هريخ (اريخ) نوك مساال# عوف مو هبلاقادنم| 1

 ا مل ٌقرذخا ىلا ءججار ادد رو رع هنا فرظلا“
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 | أ-بملانيب ةيسنلل فرظ للا ةبوصنم ةيطرش (1ذا)فانيذسا (و)|]
 فاضيال منيمةحلا دنع عفريإلوا دوهبادنع تاوملا امهنيذللربملاو أ

 (ل) م امك احلا ضءداافالخ فارضملا ىف ل.علال هيلا فاضالاذا هيلااذا
 قسما فرظلاىلا عجار هيف هلعاف اهب موزع راضم (عفر) ةدزاطل

 طرشلا لءف اهل لحثال وا اذال انهيلا فاضم للا ةزور< هل#اوألا
 فاضمأ -ملعافو ةباوج ءاغلا (هلعاذذ) عفررإاهيلوعقم (ارهاظإ] ]|

 اهل لحال ةلجلباو أِدمملاربخ (ريعط ) رقتسلا فرظلا ىلا عجار ريعيلا
 ىلا عجارريعذلاو ىقتسل فرظ ( هيف) ريض ةفص ( ريَتسم) اذا تاوج
 لقانع قلعتم (هعلعتم نم ) ةفبص دعب ةفص (لقتنم)رقتسلا فرظلا

 قلعتل ةهص(فوذ#لا) هيلا فاض مرقتسملا فرظلا ىلا عجارلا ريعظلاو
 (ىلل.«2) ةفطاع(و) ردقملا نعالوءفموا ف وذحم أ ديسريخ هنوك لح
 ةلخخجاو هب لوعفملا ىف لمنال وهو هلوقىف وهىلا عجار هيف هلعاف عراض»
 ( |ههريغىف ) مهوداكف انين ال ل معنال'ءإ + ىلع ف طع للا ةعوف ع

 هيلا فاضمرهاظلا لعافلاو هب لوءفغملاىلا عجازلاريمضلاو لمعي فرظ

 يطع (قرذغلاو) وهىاف وذ أ ديم ريخر وجسم فرظ (لاحاك |[
 لا بوصنمرةدنه قرط! ليعس قلتم (ظرشرالب )لادا لك[
 ظرشالب اًماك الع لمعي ىا هلو لطم لوعفم وا لدعن لعاف نه ناحأ

 رورملاريعذلاومدقمريخ للا ع وف مرةتسهفرظ(هنم) ةفطاع (و)|
 فضع اهالخال دلطاو رخؤمأ ديم (بوسنملا):لدغلا نعمىلا عجار

 لحقلاب هيشم فرح ناو ليصقتلل ءاغلا ( هاف ) ةديعبلاوا ييرَعلا ىلعأ]|
 عراضم ( لمعي ) نا مسا لكلا بوصف بودنملا ىلا عجارلا ريعضلا

 فرط (لمعك ) هربخ للا ةعوف م ةلب اونا مساىلا عجار هيف هلغاف
 ظ ألمعيىا هل قلطم لوغغموا لم#!لعاف نم لاح للا بوصنهرقتسمأ
 ْ | ٠ نع ةمالسأل ىلوا لوالا .ةحولا بيمللا غم ىف لاق ءآ ليعك امناكالع ْ

 | نوكزوحي و وه ىافوذحم ادن زيخ للا عوفرضوا ىذخلاباكترا
 | قلطم لودفم لحنا بوصنم وهف شفخالادنع لثملا نعم اعسا فاكلا
 اوه ىا فوذع ادتبمريخ للا عوف رسموا لعلتسالع لمعي ىالبعتاإلا
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 سس ا اس سمع سس

 1 هبلا فاش ود 7 ظل 00 ثا لحرب ترره مز ]

 راهو و تررع ىاعتم ل+رب و لع أفو للعذ تررذ ىنغملا ديرا اذاو

 الأ قاتم لجرااللا عجارلا زيمذلاو هلعاؤ بان هوخاو لجر ٌدْعْصْأ|

 طرمشبا فرظ ( هلع ىف )ل وه عراضم ( طنش ) ةفطاع (و )
 بان للا عوفرم ( اه ) هيلا ف اضم ٍتوسأملا ىلا عجارلا ريعذلاو

 لحال لبا لبقو لعب ةلجج ىلع فطع لهما عوف رم الجطلاو لع افلا
 اهتلاعجار هيف لعافلا ثان لوهحم عراض» (ظرتشي ) فائيثسا اه]
 مه-ا ىلا عجا ر ريكا و طّربشل فرظ ( هيذ ) هتلصوا ام هوص 24 و

 م دقي للا عاوف ص رفتس* فرظ ( هنه) ةفطاغ(و ) لوعفملا
 ||| ةلخجاو رخؤم أديم ( مسالا ) لعفلا نعم ىلا عجار رورهما ريعضلا و
 و مسالا فص (راعتسملا) ةديعبلاو اذ ,رقلا ىلع فطءاهل لحال

 || ةفص لكما رور# رقتسم ىفرظ (كلوقىف) هيلا فاضق (دسا) مولعم

 | ىا قودحم ديزي لخاع وذ صوا هئم لاح لح نوضتموا دسأ

 (هءالغ دسا لجر,تررم) هيلا فاض :ل 4 ارورجم باطلاريعذو وه

 | عود سموا لوَعلا نهلكتلا لدب وا ناس ف طعاريدةنرورح ظفللا داره

 رْدَعللا عا لوعفم ارادقتبوصن:هوا وهىا فوذحت أدتسسريخ اريدقت
 ىعم لب هائعم ىلع وس انه ل وهلا ال هي ليفاكل وعلال وعم هنوك زوال وأ

 قٌقاعتم لجو و لعافو لءذ تررؤ ىنعملاديرا اذاو هليصفت ماك لوهغملا

 ىلا عحارلاريمضلاو هلعاق مالغو لحجر هفسف "ىرتحت نعم دساو ترمب
 اريدهت رورحم ظفالا.دارم (- لءدسا ) ةقطاع (و) هيلا فاضم لجزا

 ههالعدسا ل جربت ر ره ظفا ىلع فطع لحرب ترص ىا فود عم

 ةفص دساو تررمب ناعتهلجرب و لعاق و لءعف تررش ىعملاديرا اذاوأ]
 الإ ظفللا دارمع ( "ئرحم ) ريسفت فرح ( ىا ) دساب قاعتم :ىلعو لحجر
 هلبق اننأ ن ام فطع ارتد_ةثرورم "ىّرخ نع نق مج عفن

 0-5 رقلا هلع اذو رخوملا لع قلعت هم ةللاو هع رفت ءاغلا ( اذلف ادلق 2

 1 للا 0 هراشبا و 00 هل لوعذم سس دعبل هلو هب زو ركع[

 0 ىرام د



 ,' ك1

 || راعتسملا 0 ال دشاىلا عجار هذ هلعاف ضان (لع)ي

 ىلا ىلا عجارريعتلا و لهغل قاطم 1 لوعقموا هب لوعقم ( هلع 6

 ( مسا ) قبس هل اشما بارعا قي سا لكح هنمو) هيلا فاضم ةىئّرخم

 عجارريم< أو 4 ؛ قلعت م هزم ع لوهت عاضم ( مهغن) هيلافاضمأ ا

 لحنا :رورث ةلجلاو: لع اعلا بنان اريدقت ع وذ سه ( عم ) مساىلا 1

 اهيلا فاضم (ةظفل)مولعم ( وحن ) اهيلافاضء(ةئصلا) مسا ؤص
 ةهعص ل للا رور# ىشةسم فرظ (هلوقىف ) هب || فاضم ( هللا )

 لحما ع وذ نم هوك لءد2 و اهنم لاح للا بوصنموأ هللآ هلعَمَل

 لدا ر ور# ىلاغت هللا ىلا عجارلاري ءدلاو ىهىا فو. لوى ًادتمربخأ

 ماظن || اذ( تايتصلا قا مز ةيضاّربعا ( ىلاعت) هيلا فاضم

 لا ء لكلا 9 ديوأ ناس ىطظع داو اريدعت رورو  زذللا دأ هع

 ناوخالا اهداأن امهنع هولقعت الف نارخا ن اهحو هل اًثما ىف م دقو |

 هريخ هل اللا هظولو ًاديقما لا غوف موه ظفلق نعملا ديرآ اذاو ظ

1 

 ظ

 ىعموا ف:صألا هرك ذاكاهنم دويعملا عم مشل اهل فرظ تاووتسلا ىو[ د

 هينهلال ا,فورعملا نعم وا بيبالا نغم ىف اك مسالا اذهب ىعسلا |

 نالاق نم ه لوق ىلع ب ماده فاش لاى 0 5 يقال ١

 اهنا لاق 6 وق ىلع اماو دو>+ ولا بح اولا ت اذلل ع هللا ةظفأ|

 باكترا الباهدقاعتم راذاف قاب دوبءللا لعل غلضالا ىف صو ْ

 فاشكلاىف ] زو>و ىبل+ ى كءس لوللل . ربلاراقلا هي ءش اح ىناك فلكت ٌْ

 ادنلل ريخ دعب اريخ ارهدسم او رظ ت تاوونلا ىف نوكلي زيتلا راوناو |

 ريسفل فرح (ىل) ىا) امهيذف هناكحص امهيداع هلع لامك ىلاعتهنا : عع ْ
 ا
 ىطع اريدعت رورحوهو ىا فوذدلا عم ظكللا دأ سه (جقهدسي دو+ .ءلا) إ

 بارعأب 3 ) (ةراشالا) مدت :انويارع الذم ) 8 هلبقال ناي |

يرور نافع يارب فىاطعءاظفأ هذل عوف م (فر>و) ظ
 8 قاض

 إ

 ا



1 
 00 نت ١ و انا

 يوك عامك لم

0 0 

 عوف عا( اهريغو رهو )طعطلاو أل لا ىلع ىلع قطع( وئااو) :ااو) 7 دشنلاوا ا ظ

 || تاروكذملاىلا عجارلا ريعضلاو ءادننلا فرحوا ةراشالا مسا ىلع فطعأأ] ٠

ءواضارعاوا فانيئساةلخ او ؛ هريح (نانثا)ىون ءمللا لماعلا ىلا ١
 'نفط

 يات
 تاسع مسا

 || ةزاشا مسا هذو ةيبلث فر-اهو ليصفتال ءاغلا ( ه ذهف) هيلا فاضم
 : .عوذ سه انه ىلا ةعدطأا عم هلم يهعتا مع .*أ لك هذمو هلوقن ههيلاراش ماو

 ١ عوف رمال اوأدتبملاىلاعجار هب هيق هلعأف عراضم (لمعت) ادام للا

 ١ 4 لوعغلاو )هيلا فاضم(ل |ءاغلا) ل ,*2ل فرظ (ريغىف) أدم اريخ للا
 ( تالومعم :) تالوم» نم ) ةياكللا بارع اب لوغشم ( هب ) لعاقلا لع فظع

 (]غةلا) وهئا ىوذحمأ نب ءربخ ولدتز لانو ارلغ فمرة اكم (قارظ
 أوه اف فو ذخمأ دنبمربخ ر ةتسم فرظ ( لاخاك ) هيلا فاضم

 لأ (ىونعلا) (ًادنمملا (لماغلا) ةفطام(و)لاما ىلع ف طء (فرظلاو)

 زا وج ىلع فطعاسها لحال ةلجلباو هريخ هريخ للا ع وذ نم (ام) دْفص
 || فرظ ( نادال ) صقان عراضم ( نوكب نوكن) ةشان (ال)ل اه ىلظغللا لماعلا
 ريصضأاو رت سملا ف رظال فرظ ( هيف ) نوكنالل مدمر بخ رقت 3

 تالاعخا ةيؤو هتاصوا|مدعص هتلهنو نوكي هال عسا 50 امىلا عدت ارلا

 قام لعشلاب هيشم فرح نا ( امئاو ) ىقظغالا لماعلا فاهانركذ -

 ئونعملا لماعلا ىلا عجارأ ديلا عوذ م ( وه)ةفاكامو لمعلا ن

 ض اريعاوا ىف انيئسا اها لحال ةلؤطباو هريخ اريدقت عذره( ىعم) ا

 :عرانطم (ترعن:) 2ك وك الام ىونهملا لماعلا "لج ىلع فاء وأ

 ةْفص لخملا عوف رم التخباو ىنءم ىلا عجار هيف لعاقلا بثان لوهحم
 عجار أدتيم لكما ع عوق م (وهو) فرع قا واهم )2 تلم: 0 ىءم

 ةريسخ ( عفار ) هار )ًادستبم ( لوالا ) ) نوكيال ام ىونعملا لئاعلا ةلجج ىلع
 مدل (ريخلاو) هيلا فاسضم (ًادّترملا) فانيسا اهل لحالة ليلا و

 ذم لحلا عوذرم ( وه اوه ) ض اريعاوا فانيسا (و و )أدتبملا لع
 قلم ( لم اوعلا نع ) أد اريخ ( دي رحتلا) روكذملا عفارلا ىلا ءجار

 هل لوعشم (لجال) د ال) ةعاجحلاءاهلب وأت لماوعلاَد مص (ةيظفللا) دي ندا
 ْ || ظفالا دا ص (اَودب (عاَةديز) مولغم 000 وحن ) هيلا ف اضف (داتسالا) 1 ريع
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 ؛ 06 ةرتيج مافو ادم دي رو ىعملاديرا اذاو هيلا يف اضم اردت ر ور

 اا اها لحال ةلجخعاو هرج (ءقار) ادم اريدقت عوق (ىناثلا) ةفطام

 لوغشم(عراضملا) هيلا فا ضم(لدفقلا) عقار لوالا هاج ىلع 600

 عار ادتبم لكما عوف ع ( وهو) ف:صملا دنع دب اكلسا ب ابغا

 هل<ريعضلاوهريخ (هعوقو ) روكذملا عفارلا ىلا
 ْ هبلا فاضمرور# بي رقلا

 عراضملا لعفلا لا عجار ع وك و لعاف عوف 7 ديعبلا هلو
 ندعو

 لالا اشومت راما فاز ( هسعتبا) ضل ةعاوا ى النكتة
 ريعضلا كل ذل ىونعم ديك أت هسفنو ة كاز ءابلاو هعوقو رعكزم لاحأ]]

 نب ديك أن انت اكاذا نيعلاو سفنلا ىف ءابلا ة دانزب ئطزا حرص دقو

 عوقوال فرط ( عقوم ) هيلا ف اًضهريعضلا كلذ ىلا عجاراا ريعذلاو

 رور<طظفللا دارع (برمضإ دي ز) مولعم ( هيلا فاضم( مسالا)

 هلعاف عراشعم برضي و أديم ديف نعملاديرا اذأو هيلا فاضماربدقت

 || ءاقلا ( ب ضيف ) أدتملاربخ لحما ةعوف رم ةلهباو ديز ىلا جار هيف

 كن ىمانالوا ىدم لا || عقول هرب (عقاو) أ دتيماربد نع وف سم ظفللادا م برضو ليصل
 1 || (كلذ)ض اًريعاوا فائيثسا (و ) هيلافاضم (تراض) عقاوافرظ

وا ةدص (عوقولا) ادم للا ّ وذ 529
 ظ لكلا 5 دب وأ ناب فىطع

 (نوك)ذف اكامو لمعلا نع ىجام لعفلاب همشم فرحنا (انا) كلذ نم

 بوصنمرقتسم فرظ (اذا) أديل اىلا عجارورف هعما ضقان عراسمم
 اًهرظاذ'نوك زوجي وأ دابملاري+ للا ةعوفرم هئلجو نوكرريخ لحما
 | لعغلا ىلا عجار هيف هلعاف ضام ( در ) دجوي ىنعم اماث ناكاذا نوكبا

 قلعت (تصاونلا نع) اذال اهيلا فاض هللا ةرورختإباو عراضالا

 ةكلذفءاغلا ( عومخأت ) بصاونلا ىلع فطع ( مزاوجلاو) درت

 ةلعوالعافو لعف (انركذ) هبلا فاض لكل ارور#(ام) أ دّدبم عوج
 فرظ ( لماوعلا نه )هانرك ذىا فوذحن هيلااعلاو هتلصوا ام وص

 لماعلا نشل اه نموا فو نيهملا لي اعلا نه لاح لدا بوصنم روتَسَم

 | دعب ةفص لخلا رور#وأ هيلا ىف اضملاو فاضملا نيب ةسكلا لاتعاىف

 ةلوصوملااموةركن ةقوصوملا امنال الوسوفال اؤوصوف ناكنا ان ةغص| ْ
6 

 1 كا

 ةيلعف ةلهح رقثسملا

 نوكينا لعاهل لالا
 4 ردا هلصدعت هلصا

 رود ام هلصلا 3 دعت

 ىفام اداء اريخ ددعت
 ح انغملا حرس هِيَس اح

 معم



 0 لس يلا را أولا هي ةيشاهعق نكل 0 ريغوناهمالا قاما مهعامجا متوقف روع

 ْ نيبفوكلا ب مه ذم اذه ىف اشترالا ىف ن ايحوبا لاق ىلح ىدعسا
 ه كنع زوحجي# فرع ةقرعملاب “ هووصوم ةأآوصوم ام نوكاوزوح نوي رعصبلاو
 ظ ًادتيملا ريخ (نوتس) نييف وكلل اهالخ ضيبالا لءاج ام تيريشا و
 لأ رقت :...فرظ(لومعلا ىف) هتفصاربدقت عوف سم( ىت ىلا ب (نابلا)
 ىيمرمضاح ما (بعا ) فانيسا ةلعأو أد_تملاريخ لحلا عوفرم
 تالا وبطاخلا نعد ةرادع تنا هيف هلعاو هل لحال نوكسلا لبع

 لعفلابه بش فرح (نا) معالدبف لوعقم هم .ةرظ ىصن د (الوا)

 ةعاوجلاراهلب وأت لا ايو مسابصن (ظافلالا) ||
 ف التخا ىلع ن كمل وا مقتل فرظ لكلا ةيوصنم ةيطرش (اذا )

 ]| ظافنالا ىلا عجا رديف هلعافا هب موز حم عراضم (ءَدن) ةمزاج () ةاعلا |
 ًاةذلجلاو ثن كل عج ةغيصب نعت مل بج اولاف الاور وكذملا ليو تلا
 اهبلا ل فاضمل خلا ةرورجتوا لولا | هجولا ىلع ط .رمشلا لعق اههل لحال
 ْ 9 00 ةمزاج ( ل) 5 عمتإل فر ( هت خلافا تدكرلاىف ) ىف اثلا هجولا ىلع اذال

  روكح ذملالب وألا ط اعلالاىلا عجار هيذ هعمأاهب موز عراضم
 طرشل !لعفو اذا ب اوجاهل لحن 5 هتلوج و نكت ملريخ ( ةلويعم )
 لوالا هجولا ىلع اذه ناريخ لوا ةعوف نم ةياعذ ةلوج تاوملاو
 اهنا ثيحنم اهل لحم ال هل ومعم نكت مل ةلهج ناىتاثلا هجولا ىلعو
 عل ام ال هناف ناري> ثيح نم لمت هعوق مو هيطرمشلا اذا باوج
 ىرخاة هج نم نار عااذ 0 ههج نم بارعا اذ ءىشلان وك ىف

 لحل ابوصنم درعملا لب وأ: ىف ربخونا مسأو يم ءامدلل ىنغملا حرمش ىف اك
 شفخ الا دزع و هيوبيس دنع لع ال نيل وعفملا م اقع ًءاَف هب ل وعقم

 ! بارعالا ىقالتد>ا هجوناوعا ادوجوم ىافوذ# ىناثلاو لوالا هلوهعم

 انرظ تن اكاذا ةيط رمشلا اذا نا ني روكذملا نيهجولا ىلع باوملا
 || ةلقتسم ةلجج باوجلاك طرشنل نوكرذ هياا ةفاضم نوكتالف اهطرمشل
 ظ ظ ةفاض :نوكتف اهباومل افرظ تناك اذااماو امهعوميل نارعالان وكيف
 ا | بارعالا ن كف هلادنك ظ رسلاو هل مدباوعاو َك 1 اهطرش ىلا

 6 باوهجلا ف
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 ( ميركل نم نوعلاو باكسلا اذهىف "ىيهلاثما ناف هظفحاو طف باوهلا
 عراضم (نوك:)ةيفان(ال) ةيردصمامورج ف ر>قاكلا (5)باهولا
 درغملا ليو ًأتىف ةلخخباو هريخ (ةلءاع) ظاغلالاىلا عجارديف هعضا: صقان
 ؟لا للا بوض مرد فرظرورهم لاو زاملاو فاك الحم ةرورحم
 نوكت الام ال صاح انوكىا هلازاح قاطم لوعقموا ن ب مل ىف نعسان

 قلعتم ىاكلا ليقو وه ىا ىافو اود توبا للا ع وف صوا

 عار هيف هلعاو الغ اهب موزحم
 فراظ ( هيف ) هلل حال نوكسلا ىلع ىنبم ثدنأت ارحم ءاتلاو ليربشلا
 ىلعو ةسار < ءهنقلا 2 ل ىلعو )بكَرملا ىلإ ه3 ار ريسعدلاو تو5د ةواإ

 ةلجلا !ذ+با ىلع فطع للا ةعوف سم ةيطرمشلا لجلباو طرمشلا ءازرج
 (لوالا) أيده ) م او ارنلا) اهيلا قا اضم ( ءاسقا) ماس دا) ةشاسلا هيطرم هلا

 (نوكب ١ يهل (ا/) /) ىانيئسا هل ةلجخلاو هريح لحل اع وف ع (اه) هلل

 انه: ههص هل او هريح (الورعم) امىلا عجار 4 5 ىوسأ ١ صقان عراش»

 لعفلاب ةهنهم تملأ | فور اك تخنق اه. سدو نأ 51 ناهح وه. 5و اءطو

 ةلجلاوهريخ (نانثا )لوالا مسقلا ىلا باع أدّنم للا عوفرم ( وهو)

 املوالا مسقلا ةلجح ىلع فىطعوأ صضاّرغعاوأ ف اسنسا 5 لحال

 (اًدلطم) ىفائيثسا اها لحال ةلجخباو.هريخ ( قرا ) أدم (لوالا)

 (نئاث ىاثلا) ةفطاخ( و)ردقملا : ىعالوءغموافركلا تفرعئاى 24 لوعقم

 هلج- ىلع فىطعءاهلز اال ةلجلاو هريح (مما)١ ًادتشا اريدعت عو3سحأ

 هاجت مجسم سس
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 | تلا ىلع بم ضام (تءقو) ةيطرش (نا) هفطاع (و)ربدتف نكتإب
 | لعف اهل لحتال هل_جاو ظاغلالا ىلا عن

 اونمآ ئيذلا اهياان# |

 | عويمر دتسم فرط رورهلاعهراجلاو هب ةرورخت ( ةثلث )رجفرح
 ْ اح ىلا“ هيمو ةلجلاو م ىلع ى ي9 24 فوذحم آد:مريخ لحما

 | عطق نعم الصا لضاىا ردقم لدفن قلم لوني (الصا) هتلصوا

 | ماللاباةرعم هنوكل هاف فر! نم لاحواردقملا قلطال قلط» لوعفم

 ْ ئاكللا ىا هيف لاحوا مالا هوص ويا يمد فرط ( ريغب ) فرط الوالا|

 ١ ]| (دنع) هيلا فاضم( ( ماللا) وهىا فقوذ 55-550 ريغل اًماكواأ :

 || 00 وفا روتس» قرظوأ رياو ًاددمملا نيب ة.مكللا هبسنلل فرط

 ربعك نم لاح لءدو ؟
 ردعملاَدك واأر دضالا

 هيودس ىار وهاك ْ

 1 د 5 ناوريكصر

 م اقدص اولطد ال

 هن الا # ىذالاو نملاب
 الم

 رمخ حلا عوفرم هلوق

 فرساأاا ن وكي نا

 قاعتلاريدقتب رقتسملا

 ةمو زرع ةلجج السعف

 ح رمص اع طرمشلاءازر اء

 ديشاح ىف باهشلا هبا
 مالم ىذ أهلا

 ب



 اماو روه#بالوق ىلع

 هذه] لاله يوببس دنع
 أ ن وكي نا ىلع ةلججبا

 زير شلون
 طرش ةلجج باوملاو
 ريخ لس ادع 99 سمح

 رام

 1# »ع
 5 ْ ؟ فام دولا ملا بنعامم م هنوك <«ذ ا يود د ا

 هب م1 ةيسيللا ليلعت ءافلا (هناف)
 3 ناو هيل كلش : ليقو دا سالاور داك

 | ابيوصنم م اللا ريغي ىمالا ىلا عج ارلا ريعذلاو لسعفلاب هيثم ف رجا
 أ لافاك نيس عمو كلام لاق اذا نم فرظ (1) دعما لملا
 || ىذ الان صت## هنال نسح لوالا بببلا غم ىف لاو ةاحصلا ضعبأ]

 هباولل فرط دا توصنع وه نيلودلا الك ىلعو نزلا ىلا ةقايضالابو

 ًارقيدازوجو بارعالا نم هل لال دو>+وادو>و فرد 1 هيويس ددعو

 5 5 دصمأمو ى الا حجرا ةلءتمرج فرد ماللا َْن 58 ناب افق املا

 : ديعبلا داو م اللاب ر ورحم بدر هلا هد درعملا 9 اهل وخد

 ظ فذحنو افلم نعول 0 ضاد (فذح) هعلعتل هلو مب ضو

 دنع طرسشلا لءذ اهل الوار 0 دنءالل اهلا فاضم 0

 الا عوقرف لوصوم مع ددَأ (ىن )اهيلا دلي (ةعراضملا) كي ومدمس :

 ريضلاو ليصل هم 16 مدق د ١ 1لا راصد ىقلعتم (اهمس) ىق ورا اهوص

 | (عر (عر ضلا) ص قان ضام( راص) هيلا فاضم لوصول مالا لإجبار
 ماللا (مسالل) لوصوملاةلص !هللختال ةلجخاو هريخ (اهياشم) هعما

 كي ٠ لوععم لوالا ىلع كي ؛ قاع 3 ناو اهي اشم قاعتن نأ تالق 9 : وهل

 سو ىيمامدلا ن ءالفن ماك رعد هبلوع هيل ىاثلا ىلعو حيرضزع

 لوهم ضامبرعءاو ةقطاع ءا اهلا (ترعاف) لا اًةمالا - نم ”ىسام هيلع

 || ىلع فطع اهل لحال ةلجلاو عراضملا ىلا عجارهيف لعافلا بنان

 ظ قاعتم رح فر>ى(هيف) لوهك<2 ضام نعت راصةلج ظ

 كيعم ملا هيكعو هيزور#ع بم رهلا هلع عراضملاىلا عجارلا ريكذلاو لمعي

ردصمىلاعجار هو لغ اهلا هانوأ ل ,عللعاشل |بمان خوش سح
 |١ عقوىا ه

 وأ ةدرعلا ىلع ىفىطغع اهل لخخال 4 الطباو لمعل فرط هيقو لفطلا

 || ةعوذ صل باوروكذملا مالا ىلا عجارهيف هلعاف ضام(عبرش) ةديعب 1

 1 داعو دةطاغ ءاغلا (نا) جر قاعتم (ةييئاشلا كف نع) .ناريج لحنا |

 ىلا عجار هق هتعاو ضام
 لب ةعوذ رم ع سمح الا

 ا اخ فىطغ

 دل



 ش عضو مالا ىلا عج در 0 0 م . (هلصايلا) 0

 عجار ا لح ا 0. و99 مخ (وه ) 0( ضاّريعا وأ فانيسا 0ع هيلا

 ةلجاو هلعاف ( نويذوكلا ) نضام ( 'لاقو ) هزيخ ( ءابيلا ) لمضالا ىلا
 ينعلابسحي اهابقام ىلع فظع وا ضارتعاوا ىائيسسا اهل لحال
 مور برعم وه ١ ل ويفوكلا لاق و اذك م نوي رصبيلا لاق:ةوذىف هناق

 درع هلم وا ا دويع اريدعت ب وصنم ظفلا داس ( هردوم م الد

 عوفرم (ىناثلا) أديم ( مسقلا) قطاع ( و) لاق لود بجاملا نبا

 فطع اهل لحال ةلجخلاو أدم اربخ لجلاع ورم (ان) هتفصاربدقت
 اها كلا هيف ىوضأ نصا عراضم (نوكي 0 ابيلوالا عيضلا هلجخ ىلع

 لاحوا ١ هوص (اعاد) 00 هل 2 ريح (الوم عم)

 اقاد اناعي ىا نامزرلا ردو الوهع آ١اوا نوكيل فروا 43 نكةسنملاب ند

 (و ) امئادالع واانوكىا ىفوصوملاريدّهَت امه د حال قلظم لوءةموا

 عوذم(وه 7 ىاثلا مسقلا ةلجج ىلع فطعؤا ضار مليا فاييذسا

 قاطملوعغم (اضيا) هريخ (ناننا) ا | مخسسفلا ىلا تجار د لخلل

 قاطظم ل لوعقم ( (اًداطم ) ةريخ ) مسالا ( 5 كام (لوالا)ردملا ص 7

 ةيادتبا لل ما ىح )شعل 7 4- ءهوا ميشال نم 2 د اطال

 007 ٍديِع ةناكللا د 7 0 (لاءذالا ) 56 0 لحال

 عجارلاريعضلاو لعشلاب هشه فرح> ناو مك قلعتمرج ف رحءايلا (اهذاب)

 هريخ عم دعسأو هريد (ًديعوفرم) نأ م ل لهل ابوصنهلاعفالا» ئسا ىلإ

 ا هةبلوعقم ب امض درعتلا هلو ا اند رعلا هله درغملا لد وأتف

 ىلعال# 0 كم || قفايشف فام اظفل روري (لحئا) مك حرم هزيغ

 0 ةعوقرع 1 هم (ءادشالا ىلع ) دولا نمس - ىقؤلوءءلاددشتا

 ءاعسا ىلا عجارلا ريملاونا مسا ىلع ىف طع نوصت م (اهلعاذ) ةعطأاع

 فاطع ليبق نه هريخ ىلع ف طع عوف سم (داس) هيلا فاض لاعفألا
 : ' (ريخلا) دأ بافرط (داس)دجاو لع امىلو معمم ىلع دحاو فرحب ني 5 ثلا

 7 اطففل روز (لدلا) ةعوق رص ىلع فاطع (هب ديعذفللا هيلافاضم] ْ



 هك 4

 1 ةيردطملا لع ) لوعفملاب هببشُنلا ىلع الخت بوضتءو هيلا ف اضم

 ىلا دنع فطعوا ىرشخْرلا دنع ٌهيلاح (و )دب وصنع قاعتم ١

 رض ةلالدل مينو اهوار تومللصو (نا) ىذ ىلا دنع ضارعاو | :

 كقانشم 0 > اراروكلا 0 مهضعل 2 '<ءعضامأ] د رحل طرشلا

 5 ودنموا هعوق سع 3 نكت 071 نك كاع لئلا دد وصنم نزولا 3 هيلا 52 3 ب وسلا

 مهضيعل 0 مل نا ىاردقملا ىلع فطع اهأ لحالوا ع ارابلا ىلع ! ىذستم 32 ل رشا

 : اهنوكاسا رعالان . هاههأ لحال ) هيأ ريعاو | لحما ا : وصتموأ اهللغال ميعصلا ىلع انأ وج

 : ىنعملادي رأا ذاولاق زوعمالحوا ارب دعت بوص) :ذ لمعلا اداره (لعشلا ندع و ىودم نع حجرح هن ال

 : قرا اجاوال مع 5 لمفلا بتوصأم محملا ىلع نبع لو سنجلاىف :لالف ١ هنوردهاعاو ةيط ا

 فراخاأ قاعتم 75 ءالانمو ةّضادتبا ةلجخلاو هريخ لحلعوف مرةتسمأ] علل اصض وت

 | رابخالا ءالعلادنع رات ناف لحما ىلا عجارا هيف نكتسملا وا رقتسملا || اذكح هلاريوصتو

 ىءممهفل لحال ىفالب قاعتم نوكاو ىه دق هلاثماىف ليصفتلاو الابخإ| ةيش اح ىفو ىد الأ

 فاضمهرورح بر علا "+ لاعقالاءاعسأ ىلا عب > اراريعدلاو هيه ءاهذن الا نسدح ىلو زل ل وطلأ

 لحنا بوصن 2م روتس# فرط ىغعو نوك لو) مس | رع وو ع ديهتأا هل#و هنلا ظ ط رش اذه نا ىلج

 مك ق قاعتهرجفر>(ىلع) ةفطام(و)ىنملل هيلافاضملءقلاو هريخ تلق هوا < 8 5

 ا فطعلاعم د>اوىل داعب دداو ىقعءع نس راذخلا ؟ءلغي نأق قب تمل تعقو هب رشا لولا

 ل نع فضطع الح ع وذ مو قيل ب وزع لقا سمعا ' نع ىنغتساف ال اح

 1 ا هيلا 07 لبادبع 00 (لدفلا )لاعفالا ظ نع 0 دردل ءارخلا

 فاضم اريدعت رورغ ظفالادا مع (م.ةااوهدي زاك )مولعم ( وكر ش ليقو 15 رعشلا 06-5
 01 هيلا

 ىبءللصقلا ريك وهو همعمأ دي زو صوان ضام ناكف ىنعملاديرا اذاو || ءازجلا لبلد اه.اقام
 لصقلاب و هنروص ىلع هنوكلري عدلا هر عسل اوأك رح هنوكل د ه] لحال حضلا ىلع ميدعلا وه لو الا و

 هنوكد !اداع هروعدحل نويقوكلاو اسوا نعربخلا ل ادقل رثبتم فشكلا اك
 دعبل اظفاح

 00 0 5 طد دال ةاف 3 مدربا نا ع طقسإال

 5 كك



 7 يو فر#* نيب فطحل لما لا ةعوق م

 اهالخ مهض بف اخىا ف وذم ل عقل قا طملوعفم (اذالخ) ٍدحاو ز) ب>او
 فلاخ ماقأا اذه ىف مالكلا ل )زان اذ لعاغلا نييد :نكماللا (, يطا

 ماهبالا مكوعب ءلاعردصلا ةلالداهلعاف عملعقلا قدح ال نالخ مهضعب

 امو ىهمت لعافلا نع ةئئيببتلا ماللانايتاب لعاغلا كلذ نيبف لعاغلا ىف
 ىءيوه ىافقوذحخ ام رعخ لحما 4 وك ص سكتت فرظاهدهب

 ىنغم ىفام ىلع مه ضعبأ ىداراوا ىذرلاىف اهىلع مه ضعبل ئى الألا]

 ناب بيبللا ذم قماشه نإ هدرو اوالخأ ةفصلخلا ةيوصتموا بدبللا |

 فىضصوبأل ثال ذكى فص :ونال لهعلا ناامكف لءقلا بام ا اناتهردصلملا

 ةئعيوتملا مكح ىف نوكينا مزلبال سي ثانلاناب ذاتسالا هنع باجاو هين ظ

 امه درو ر دعملا دقملا ىنع اب ليقو أو ا قاعام م اللا ليؤو هحو لك نم |

 عرام راضم ٠ (لوقي) هيلا عجاريلف ههجوذاران م بدملل أ ى ىغمىف ماشا ل

 هللحتال مس | هنا) مكر اهللحال لاو و ضءبلا ىلا عجار هيفةلعاف
 | تقرع دقو لوهي لوعم اريدعت بوصن :م ظفألا دار ( تازعالا نم

 مج رلاريعذلاو لع فلابهيشم فر>نأف ىنعملا ديرا اذاو لوقملا أهاةباش

 ىئالالو فانيلا اهلطباو هريخ مساو هعسا 2 بوصنم لص ةلاريعك ىلا |

 رقتسم فرظ هلو هع ا لحلا بوصن» محتل ىلع بم لكشو سنجل
 مسأ هعص لخأ ا هعوق ىح ةيعشا ]جم هريخو 329 و ةريخ للا عوف م 1

 لحم ىلا عجار هيف نكتسملاب وار هسا ىف زظلاب قاعتم بارعالا نمو

 اذهره دق 02 و اللربخلا دعب ريخ لا عوف رم رّدّتسم فرظوا

 ىلعنا هذ زوجنو روهشملا هاتدع ىلع لوعلان وك و نارسك يدعو

 ىلعو هيالوععم هنوكل لوالا ىلع لاف مراوا داعتعالا ىن

 ىيبمام دلا ه ركذ اذك هناب ىااسايق فو ذ#رج فرآغازو رجب وكانا

 ا كافام 9 فطعوا ض اًريعاوا ف 08 (و) بررغلا هن َق

 اذكهام همك لصفلا ريعكو لاءفالاءامعأامال ا.قهاكف ىعملا بسك

 ظ ا نب ) ماللا ) نم 'ماللا ) نه ذلا ىف ملكتملا هلج امل .صفتلوا فاديئسا( اآما) دك

 1 دبا ءجءاغلا (لاقذ) ةلخاداابقلعتم (تاغصلا ىلع )ةفص (ةلخانلا)| ْ

 نلا



 أ

ل او لغاو (مهضعب) ص اهلاقو
 ريعضلاو أديل اري ل دلا ةعوف حا

ادا رم( اهريخك فر>اهن ازاهيلايف اضم ةاحلاىلاع>ارلا
 بوصهظءال

ىنعملا دير اذاو لاق لوةءاريدقت
ااريمدلاو لعفلاب ه.تدهقردج ناف

 عجار

 د فراخاهريبغو هريج فردو وعمأ للا نوصنم ماللا ىلإ
 عوق مهره:

 ام تلكم

 ألا ريغذلاو فرد رم لخلا
 تفرع دوو هيلا ف اضم ماللا ىلا عج

 © لعغت الو مرد اوا داعتعءالا ىنعم لوغلا نوكينا ىلع نا مهزاوج

يلا فاض. ةادهأاىلا عجاراريعذلاو لعاف( مهزثك ا)ضاف(لاق)دفظاع
 ه

صوم مسا ى ه) مهدعب لاقةل + ىلع ف طغ للا نعوذ مئاجللاو
 ِْ لو

 تاودنف ظغالا دأ رح ةعمإلا ىلا هأؤو ىلا :ه نم ) ىلاوا ىذلا 2 ِْ

او ِلاَقِلوُشَم اريدعت
مىهف ىءلادي رااذ

ن لحا ةعوذر
 يا عجار ا

 اهناولا ددعبةباكلس ا تاّرعاب لوعشم لوط وتو هرب ماو مالا

ا ل اذه هريع ليع ةعصقا
 هيدي زا نأ أماو ىالطصالا هأنعم 4 كب ر

 للا عوذممرقتسم فرط نءعو ريعال مساء فص لوصوملاة ىوغللا انعم
 ةعصوأ لودوم مسأل ةغضوا ادّبلا راد -

 مسالا ةدوص كوعف

 ظالادارم (يلا)ةفطام(و أ زديلا ٌفاضْما ريد قتر ورك عاد الادارمى ذلاو

 بنان ([هبارعا) لو هجم ضام (ىظءا) ىذلا فطع اربدقت رورن ||

 هفص دعب ةؤصوا ادت ريطلا دعب ربخ لما ةعوف رم ةلجطاو لعاشلا

م ند اح لحما ب وصهموا لودصوه منال
 دقرب دعت هل عم ىف 

 || تحن ندرهظ باك فنمملاو نايحوا هراتخاو نييفوكلا ىه ذموهاك

1) هيلا فاضم مالاىلا عجارلا رمذلاو ىائيْتسا اهللحنإلوا لاخلا |
1) 

 هيشاح ىف [ه"ضورعلا ىنعم نيعذن لع يضعان قلعتهرج فرح ماللا

 هاش لوضوموا فوصومامو م اصعلا لْض اًهاذُم اكمل ةئاؤقلا

 هقلعت1 حب رص ريغ هب لوءفم بصن ديعبلا هلحمو ماللاب رورك تم رولا

 اذه ىلعو مكأ ف دز ىف ةدياز مالا ىلح ىدعسأ ةيانعلا ةيشاَحقو

 الف ىلع اعلا ثان ىناثلا هل |وععمو رطعال لوأ لوعم بص ديعبلا هل ْ

 تح ةرابعلا هذه ةبادهلا حرش ىف نيدلا زكا محشلا ةءطدمل جو

ردم قّرظ ) اه دز ماللاك ار نأ .ضاالأق ظ
 اهل عج أر هيو هلعاو 



 6 مار

 (الل) لأ فاض مالنا ىلإ عجازاريعذلاو هتلصواس ةصالللاو
 هيف هان ضام (لقتنا) ةيردصمأمو ىطعاب قلعتءرج فرح ماللا
 مالل ايرورت بي رقلا اهلحت درغملا لب وأتىف لاو اه دعاه ىلا جار
 لفت اب قلعتم ( ةيلعفلا نم) هقلعتل هل ل وعشم بص ديعبلا اهلحو
 أدم لصاو ل. ضفتلل ءاقلآ (لضاف)انضيا هب قلعتم ( ةيعسالاىلا )
 ديرا اذاو ةياا فاض. اريدقت رورحظفللادا ره (اديز براّضلا قءاج)
 براضلال هب ل .ه2هديزو هلع اف براضلاو ل وءءمو لعف ىقءاخ ءملإ

 ًادمملاربخا اريدعت عوذ م ظشألا دارع ( اديز برم ىذلا ىف 3 :ءاج (

 لجو هلعاؤ للا ع ع و3 سه «لاا و لوعقمو لعو ىنءذ ىئعملادب .رااذاو

 لوالاو لمصٌفتلل ءاؤلا ( لوالاق ) لوصول ةلص لاش لحال اديز نوط

 || ةلجخا وهريخ (رغ هريخ ( ريع) 0 (ىناثلاو) هريخ (لوبمم) أديم

 9 آ( ءاغلا (انفر ) هيلا ىف اضه ( لوبعم ) اهلقأم ىلع فطعاهل لحال

 كي ونوس 3 وذ ىلعو لكل ف وصنم نيد + واذا ىعمب ف رظ ا1و هم !.ص توا هيدذ رهن

 ام ةلخلا هذهل لال || لمانل اذامهوت اكمغا افرظ هنوك زوجنالو طَدق ىت آلا راصل هيف لوعم
 هنوكل املا لحم ال هنا ]| لوهحم ضام (ريغ) بدمللا نغم كب اوجلا هّديعشنأر : لوغلا ىلعاذ ىف

 هلم م دقو افرح || اهيلا فاضم لح ا ةرورم ةلطعاولا افنا بئان لكلا ع وفم (اذه)

 ْ ضام (راصإ اذهل نآبب فطعوا لكلا لدبوا وص ( مالك!) ل
 هنيخ لمشلا وام قاسم لهرللا( ةرودط ى») ها (لوالا) نمش
 نوكي نان اًهْدمال ة ءارقزاوج تفرع دقو امل باوج اهللحتال ءاجخلاو
 ْ ةلوأم ه مالكلا اذ هريع ةهلجعو هيردصتنأمو راصب قلعتم رجفر> مالا

 هل لوعفم ىصن ديعتلا اهاكو ماللابز. زور سد رقلااهلدق هب ردصألاب

 ىلع فطغ اريدعا 4 وف 7 (ىناثلاو) هللا قاضد (ق ل !) ٌئانع]

 هروص ىف ىلع يفطعء للا بوصنم رقتسم قرظ ( ةروصيىف) لوالا

 د>اولم 5 لوي*# ع دحاو ىف م نيكشلا فىطع قب مظد فركلا

 | ( كلل )نضام سكعناو ةفظام ءاقلا( رس كءذاؤ) هيلا فاد( مشألا)
 || [2 يبا فطعراس ةلوج ىلع فظع اهل لحال ةجعو 7 ن

 أ 0 فاضملا ريدقت سك نال ا ازد لوعقم (هحرت) نيدسلا
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 كنس . دامو

 أ[ طرش دعفل سكمنال الإ سكعلا نم موهغملا اوسكعل هلوعشموا عجز
 افلطم الوعفم هنوكزوجي و مالعلا كيملاهمل“ ذاتسالا هركذاذك ماللاريدقت

 وى فاضم( اوللا الا) اجر 2 قاعتم ( تناقل تنال كعمك ظوللا تناك

 (يرعالاف) 4 11 اضم (ىعلا )اج رساضدا قاعتم (يعاجقغ) :

 ( و وه ه ) بار عالا ةفص لك ارورج لوصوم مسا (ىنلاز ده حلا قر َّط

 اهل لحال :ناخاو هريح ) مك ى دلا كل عجار ادت لدا عوف را

 ادم اريدعت ع ود ه 00 لاو م ك2 هعهض 65-5 لوصوملا ةلص هلص

 ْ ا ةوالوه<ر د كيما 0-- سكفنال ها لوعشم ليقو ردقملا جر

 فاضل ريدت دل 98

 التم

 مسالا لوالا ةلجج ىلع فطع اسهل لحال ةنلباو هريخ ( لعقلا ) لا ايلا
 أديم ( مسغلاو ) ىللعفلل هعصوأ هباكملا بارعاب لوغشم ) عراضاا)| و8 موق 2

 (هيف) عسا (لصالا) صقان ضام ( نآك ) ديعبلاوا بي رقلا لع[ "و ل ملأ هعل أ. اهل ىفطع 7 لح ال ةللجخلاو و هريخ لحيا عت مغ ) مآ , هتعص (ثلاث ثناثلا) طاضزا "ذأ
 رام

 ّْ فرطوأ أه ىلا عج از .ريعنعلاو ن اجرا غم نم هشءال لص الأ قرط :

 عراضم 0 ةهيدان(ال) ةيضان عنا )لصالان ه لاحوا ةةصرٌةّبسم

 "لاو ن نو كب اليخ (الوعم) أم:ىلا عجار همك ذ ىعسأ 00

 (نكم» هتاصواام ةوص هتاجو 0 وصامدرئملا لت و أف

 (عفب) ل |ًباقَتلاعم ديمة (دَق) لمعلا نع ىخلم ةد دشملا نكل نم فذ

 ةللجاو ا شسللتلا  مسقفلا 15 0 مجاز هذ هلع أف عر اضم

 1 مسا ) عفباف رط ( غقوم ) اهليقاع ا فانيئسا اهللخالا]

 ةفظام اغلا (نوكيف ) مسقلا ةدص أر دعترورح (ىنان 1( هيلا قاضم ظ

 اهىلاعجار هيف هعسأ ص قات عراضم نوكيو هضخ ةيدسوا ةمناوجوا

 تاوجواعميدق هلج ىلع فطع اهلل حال هتلهجو نوكي زيخ(الوبعم) ||

 لَا عوف رم (وهو) فانيئساواكللاذك مالا ناك اذا اردتم طنرسشلا

 فاطغع اهل لحال ةلجعاو هريخ (ناثثا ) ثااثلا مسقلا ىلا ع +ارأدّنم

 قلطملوءغم مت( واق ا طال آمتناقلإ مسقلا ةلجج ىلع

 هريخ اريدشت خ وذم ( ىضاملا ) أديم (لوالا) انوحو ردقملا ضال 1

 || لءغلايديشءف رح ناو ايلعتلاواليضؤتلل ءاغلا (هنافإ قارتسا كلا وا

 ةريعطلاو



 هك 101 3

 أ ةيوصنم ةيطرش (اذا) عسا لكلا بوضنم ىضصاملاىلا اعلا ريعطلاو |
 ضام(عقو) ةد) ةاحصلا نيب ىالتخالا ىلع هطرشوا هياوط فرظ لالا
 || اذال انهياا فاضم للا ةرور# ةلجباو نا مساىلا عجار هيف هلعاق
 بوصه روس فروا عقو ]| قرط (دعب) طرشلا ل ءذ اهل لحنالوا |

 (نا)راصى ءم هايعكل ىلع هلربخوا عقو ىف ن قولا نه لاح لك ض

 نال كب ,قدتفملا ) هلا :ى اضم اريد_ةتر ورحم ظفللا دارص
 هل لعافلا بئانو مك قلعتم ( هلع ىلع ,ء ) لوه<# عراضم (مك<)
 ال| ىلا عجار هو لعافلا بتيانوا ىصاملا نا 3 لا.ق اضم ريعدلاو

 1 الك ىلعو ملك قاعتم .هلحم ىلعو ع ةيلحا عب ىئاهردصم

 تدع نم لالا صوف رهو اذال باوج ئه تح نم اهل لحال 5

 || ماع نوك ريد سمت ىلع اذه ىيب“ ءامدلل ىغملا حرمش ىف امنا ربخ- ى
 ظرمشلا باوج اهل لحال ةلدجاف ا ار هزوكر دقت ىلعو 0 7
 | ضعللا دنع ةيطرشوا فئصملا دنع ةيلعف ةلج هباوج عم طرشلاو
 | هيلايصفت اها لحنالا ديعسأ هاجت هريخو روسأ او ناريخ لدا : هع وف م
 || ةفطاع(و) ركب قاعتم (يصتلاب) اهلبق ا فلل هيل اوما
 1 ةلعا ضب (قوؤلطرم دوأهبآو 1 فرط الا دب ويضم ةيط رش (اذ١)

 اها لحمالوا اذالاهيلا فاضم لحنا ةرورحم جاو ىضاملا ىلا عجار هيف
 : (مزاكل )اهنا ىهدقو رخآل اع !هيؤوعقوا فرط (دءد) طرششلا لعق
 أ| نعذننا هلبوص:هريخوا عقو لعاف نم لاح ( طرش) هبا فانضد
 || ل وهن عراضم ( 0 * ىلع فطع ( ءارجوا) راص ىنعم
 ئذاملا ىلا عجارلا 15 رخآه خو دقو لغافلا ىئان ( هلت .هلحيولع)
 لك ةعوف در فول هثيح :ماهل لحال ةلجخباو هيلا فاضم
 اهل لحمالوا بصنلاب هل ىلع م كك لج ىلع فطع ىه ثيح نم
 ةيط رش وا تعول .هباوج عع طربا اذا باوج
 ةقن أن ١ث طع زيشلللا اجلا ىلع ىطعد طع لح“ هع وأ مه ضبا دع لمع
 لبس ىلع نيدو كعب قلعتم ( روهظل)م كد قلعتم ( مزراب )
 هيلا فاض »لحما رو رم( كلذ مزرا مكحو ب صلا يك تيعمالع زانتلا |
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 هي 042

 || (لتفتو تب سض نا ىن عا)مولعم (وح)روهظافرظ (قبطعلاى)

عاف ىءملا ديرا اذاو وهل هءلافاضم !ريدقترور ظذلا داره
 لءذىب

 لحل ا بوصنم نوكسلا ىلع ىنم ضامبسءو ةيردص »ناو لوعذمو

 لعاف للا ةعوذ م درغملا لب ءأ:قدل#عاو هنعاق لمن عوق رس ءاتلاونأ

 لح ىلع ف طع ناب بوصة:هبط # عزاضم ل:ةتودفطاعو اولاد ىنع

 بطاخلا نع هرابع تناهيف هلعافو لعافلا نع رظالاعطةعم تدر

 (و) ىيمامدلل ىغملا حره ىاك تب رمضلعاف ىلع فطءهلعافلةو

 || اريدعت رورجم ظفالا دارم (لتقاو كت لتقنء تدر نا) ةفطاع

 ْ ضامي رسضو ةيطرش ناو علا ديرا اذاو وخل لودم ىلع فطع

 ةلجطاو هلعاف لس 'عوذرم ءاثلاو نإب للا مويرحم نوكسلا ىلع م

زجت بطاخم عراض.٠ لتقتو ةفطاعواولاو ط رسمنلا لعف ؛يللحتال
 مو

 هو هلع اهو لعافلا نءرظالا عطقعم تبرد ل ىلع فطظعءنان

 | قاكتس د لءافىلع فصطع لعافلا ليكو بطاخلا نع هرانعتنا

 لا موزجت نوكسلا ىلع نس ضاع ب ردو ىييمامدلا ىقغلا حرش

 ظ لحالة لاو هلوعقم لخلا بوصنم فاكلاوهلع افلا عوف مءانل وتاب

 || كاطءناب موزجت ملكتم عراضم نتقاو ةفطاعوا ولاو طر كلاءازح اهل

 | نع ةرايعالا هيف هلعافو لعاقلا نع رظنلا عطقعم كب رمض لم ىلك

 نوي الا_هرظ( ريع قو )كتب سد لءافرلع فطءلعاغناليقو ملكذملا

يتخا ىلع هيلا فاشع٠ اًظذلر ورحم برعم ةزاثنا مسا (ىذه) ىتآلا
 را

 ||| هيا ف اضم لدملا رورجم ءانيلا ىلع نيم لبقو ن اهتمالا ق فنصلا

 لإ هيفان'(ال) نيذهل ناسف طءوا لكلا لديوا ةبفص ( نيونضوملا )

ذاملا نإ مجار هو نشأ صكان عراضم (نوك.)
 هريح ( الويعم ) ى

 ||| هناك ىنءملابسحم اهل قامىلع فطعوا فانيتسا اهل لال ةلوطاو

 ||| هعوفرموا هآ نبذه ريسففوال نعم نوكر نيءضوملا نيذهىف لبق

 ||| نوكنال نيعض ولا ندهرغو ىضاملاوىا فوذحم أ دةمرتخ للا

 الوهم و

 هلوقىأ حري قوهلوق

 "ةلجج نأك نيح ريغىف

 مالم ف ودهم أدم

 تب



 د :

 1 هعص للا ع هةرم هاره ممم فرط انوا "ملا فرط نئني>ريع ىذالومعم ظ

 عوفر (ىناثلا قىناثلا ) 023 ) 3 هريغ َّق ناكل ىداملاو ىا ىضاملا

 لوالا هل ىلع ىطع اهالخال ناجل و ةريخ ( دلل ) اهتيمازيذقت
 (نيع# ىلع ( اجلا ىلا عجار أدب - للا عاوذ م ( ىمو) ىخاملا

 فايس اهل 0 هذ او امينا بج 2 عوام رع فرط

 0 دنيا عاوذ م ( 00 فائيلسا 0 5© لؤوالا ىو

 لعفلا نم لاح ( اظل ) ةبكرملاب قلعتم (لعغلا ند )هريخ ( هك -
 نك ةطساو لععلا ىلا ةكر ما هيلا ع رييغوأ اظوغلموا ايظ ها نعع

 اظغل ناك ءاوس ىاز دقملا ن اكءاربخ وا لهغلا ظفل هج نم ىا
 ىلع فوط ءاريدويب ونص: م (ىغم) قطاع 0 وز ردقملا ى نعأ يلوعف دوا

 ايوصنم هنو "رو ول ءفلا ىلع ىط ءرور# (هلعاو) هةعطاع (والظفل

 لعملاىلا عجارلا ريعكلاو وعم عج و اولا نوكينأ ىلع ةيكر أ دعم الو عقم

 اريدوب تاهت طظالا داع ) دبر برض) مولعم (لثم 0 هيلا فاضعم

 "ةفطاع )ع و) هلعاو ديزو ضام ترسو ىنعم لا كيرا اذاو هيلا فاضم

 لاثملا ىلع فظع اريدقتر ورمي ظفللا داع (جيلير 1( قسوكم نأ )ا
 ١ ثطاخغ عراضم مركد و ط رش فرد ناف ىعملا ديرأ اذا 3 باجل

 ءأ داو هباقو نوتلاو نطاخلان [ تن هراسع ا هذ هلعاف هب مو زحم

 رك أ و طرشلا لعق اهل لحال "هالو مركيل كب : لوعفم للا ب وصب م

 بوصم فاكلاو ماجلان 5 ةرايعانا هن 'هلعاف هب موزحت ملكتم ع راض

 عع طرشلاو طرشلا ءاز > اهل ل غال ةلوطلاو مر ؟ اله ؛ لوعفم لَك ا

 اريدقترورعظمألا دآم )ع دب زتاهيهو) قائيذعا ةيلعف هل نازح

 ىنعع لعق مهمات 27 م45 ىعملا' كب را اذاو 5 ,عمااوأ بدار هلا ىلع ىاطاع

 ةءلعق ةلاو هلعاف 5 د رو محدالا ىلع هإ لعل ميلا ىلع ب 9 كلود

 - , رقلا لع ف طع اريدوب وري ظؤللا دأه (ناذديزلا م اقاو )د ادا

 5 أدق أ و3 سمح ءاقو ما ههتعالا هازمهلاف ى :ىملا كيرا اذاو ديدءلاوا

 || (دي زرادلا فاو)فانيثسا ٌدِاَعْف ذل جاو ريخلا دسم داس هلعاف نادي لاو

 برعملا هرك دام ىلغا

 دهس ردات لوالا
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ىلهفطع اريذقت رور#يظفالا دارم
عملا ديا اذاو د.ءللاوا بي رقلا 

 ل 

 ةيبلعف ةلخلاو هلعاق ديزو رقتس» فرظ رادلاف و ماهغتسالل ة ةنءهلافأ]

 نإ جاو نياثلا:ىا فوذ# ادت زخ ) ةيعدأ عا )“ ةعطام ١ ) فانيسا

 تالاعحا# اة هل اثماى م دقو ةهيلعؤلوالا هل ىلع ىطع اهللال

 ىلا عجار أديم لهل عوذرم ( ىه) فانيثسا (وا) لفغتالف رخآا
 فاطع (ربالاو ) هك رااقلعتم (أ ادنملا ًادبملانه) هريخ (ةنكرملا 110 ةيع*الا

 هب رورجي ساو ةبكرلاب قاعتم نم( مسا نم) ةقطاع (وا) ادنبملالَغأ|

 هللا ول (قرط) ادت ٠ لح ىلع ىف ةزمءال< بوصنمواظفل

 ىلع فطع رور# ( هريخ 3 ةفطاع(و ) ( هو زي هدض ( لم اعلا :

 مولعم ( وح ) هيلا فاضم لفاغلا فرات ىلا عجارلا رومذلاو و مسا

 دي زف ىنعملادي رااذاو هبا فاض.هاريدقت رورم 2 ادار( 28 ذيز)

ةفطاع (و) فا هلأ ةيعسأ 24 و هري> ماقو يا
 ( ُءاَد ادب اديزنا) 

 عملا ديرا اذاو قباساا لاما لع فطع اربدقترور مت طظذللا داره 5

 يب ةلج هريخو هعساو هريخ ءاقو 5- اعز زو عقلا ه.سهفر>ْنأف

 لوهت ضام (ديرا ( هنعطرش نا رس ناو لمصمعتال ءاغلا (ناذ) ف انئشسا ش

 ( أ جامعل ) ديراب قلعتم ( :نإنطعاب ) ثان للا موز < معلا ىلع يم '

 || اهل لحال ةهلخجا و هيلا فاضم "يللا ىلا عجارلا ريضلا و لعاغلا بما

 ||| معلا ىلع بم (نيال لا ىقئلألو 53 اغلا ( الف >ةلضرسشلا لايف

 وس 03 لغم عوق سعر وتم فرطظ ( هل المع ها لكلا بوصتم

 رشا هلملاو طرشلا ءاز> للا ةموزحم ص "نجت هريخ و

 001 بارعا ٠ نم ه) ظعللا ىلا عجارلا ريعضلاو ةياصقت اهل لحال

 | كيصفتلا مه دؤو 17 ىلا عج حار هذ .نيعدأابو هل ىأ رهتشملا روتسلا فرظلاب

 ريعدلا و 1 الا ب ةلعودبال الدى لضم (هنركل) هلا هآق

 حوف سمح 5 عدلا داوغو 37 ءلاقا هطهرورجحت بأ رعلا هد[ < ظالاىلاءج >حارلا

 1 مسالا 2 نوك رب لحئأ بوصت) 9 همه فقرا ( مكحىف 00 مسأ

 ْ (اهعوقو )عرامل معك د ) زو<2) هسادشا(َنح) ةغض(ةرطلا الهلا انكم

 الإ ل2 ةروكذملا ةلمطلا كا مجارلا ريغطلا و فايتسا دلجلا و هلعام

 6*4 بيرذلا 5
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 مساوا لعاف هلوق أ عوتو | مساوا لعاف ع وف سم ديعبلا هلحتو هيلا فاض مرورحنبي رغلا
 1 لوالا عوقوا عودو | 7 ريخ لدا بوصنمرةّتس» فرظوا عاوقوأ فرظ ( لك ىف)

 3 وقوأ ١ وكب نأ ام ) عقو 31 هيلا قاضم لحارور# (ب) هروريصلا عم نم نا ْ

 ىتاثااو روهشملا هانعع | هتلصوا ام ةفص'ل لاو د رغم لا مالا ىلا عجار هيف هعساوا هلا
 ىنعع نوكي نا ىلع ||| دمي ناك نا هلريخ لا توصتم رقتسم 5 عقول فراخ (َيف قا

 ملثم ماع ةروريصلا ةييسلا دردلوا : ةسيس ةقط ام ءاغلا ( عقتف ) اهىما عج -ارااريعذل اوراض
 .زعاو "هلم! ىلا عجار هيو ةعماو لع اق ع را_ّطم عه عمو 9 ياوحوا |

 (أدّتيم) ردقملااذ ردقلااذا باو واف امين وازو لج ىلع ف ظع اهل لال

 ىطء(العافو ) ريض: نعف ناكنا ا ه|بوص نهري واععن لعاف نملاح

 ةاشير ىل_بق ؟نم ديعيلاوا بيرقلا ىلع فطع 00 ادن

 لع اعلا ىلا مجارلا رد مدت ذ الاح ادم نوكربدقت ىلغاهتلذكسو
 لكلا 1 80 ديءبلاوا بد رلا ىلع مطع ( ريغو) هيلافاضءأأ]

 || (وك) مدقت اموا ركذ اه ليو ةمدقتملا ةثاثناىلا هراشا هيلا فاضمألا
 'ثان نايل درو 1 ع1 | ملام اضم ابدعت نور ظيفالا داع (ةيعسا لج عام ديز) مولعمأ]]

 ىلع افطع ناك اذا | هجخ ةلجو ادني اريدقت عوف رم ظذللا داره ئاة دين ىنعملاديرا اذاو
 هنوكر يدقت ىلع أديم و ظفللا اذه )ريسسفت ف رخ ( ىا ) ةلجج ةفص ةيعسأو
 3 8 نأ مزلي ال ا ليقامو هليق ال ن اي ف طع اريدقت رورجي هيعسا "للاجج ىأ هةودحت عم

 لا ل 6 دوك د ئنيح مز 5 هيعْوءاَ دي ال ناب فطع للا عوف سه ظحالا اذه

 ! (.هثم ) فايتسال م )لطاب وهو لودقملا ةعيص نع ايم يعلا ضعي

 هظغا ديرا اهىلاعجارا ريعضلاو م دةمريخ للا ع وذ صروتس» فرظأا]

 د هنأ نعي ها لبق نم (هلوق (هلوق) م 5 هيلا ىف منع لوقلا )رخ وم أديم (نوَقم)
 ةيروضينت لم# 4 .ضاريعا ( ىلا لاعت ) هملأ ف ا !ىلإ مجارلا ا هيلا فاضق

 اينجل فل مل لكلا ل دب اريد تر ورحم ظشللا دام مظالاذه (اونما مهل ليقاذاو)

 كلا ا اذاو ىعملا ديرااذاو هلاثماىف ليضفتلا ع دقو لوقال ناس فطعوأ

 2 ا ماو لويهك قطا فو هطرتشو] هاو فرط لل ابو ١
 بئان اريدقت ع وف ىم ظفللا دا صح اونماو نيفانملاىلا عجاررب ,ىضدلامأ]]

 وهو هقرعم عض علا

 هناب هنغ باجا زوجنالا

 :ل| لعفءاهل لدالوا اذال اهيلا فاض» ل ةردرحذلإ#عباو لوقل لعافلا
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 8 هل ان: نوردقينيب ملا قازوةلم عن عز ببال ىنغهىفلاق طرمُدلا

 1 يأ لقو عدلا تالذا 6 ةرمسع#ة هذ هلا و حال ١ لجو ردغلا ريت لفاعل

 | فرظلاب ة كياغلا مهرال هناي دريو ضن لحم ىف ةلجلاف لش لعاب

ن أل م مقاذأو © لام ل ةؤدملمب 3
نانلانا تاوضااو#قردا هللادعو

 ت

 ثداقنا ف. لولا هب وصن م ىلع اهلا ف لح ىف تناكاهنال بولا

 لهما خ وه نه رقتسملا فراخ اذكو ةدايمأل نيعتمهي لوعقملاو ةرسوم

 ةروكذ ا هلتْطم ىلا ةراشا اذو اذك دل اوا مكى ا فو ن# أدتيمربخ

 فاطعوا ض اريعاوا ق ائيئسا ةلجاو ركذ اهوا مادقت اه لو وس

 | اه ظفلا عبدي راىأا ةنجلا ف ادكه مك ىا عملا يسحت اهليقام ىلع

:ذهف هةغاقلا ريد اهل كد و مكحلا اذكو
 2 9 ندا 14 ل ل [ د ةلجلا

ا 4 أ ا اذك نأ نم لبكامو
لووقم لحما باووصاد ءازذغ

 ءانملا ئاطم ل 

 (نا) لعفت الد“ هصق 80 لاغدالا تح ىإ ه ذر ق* .يزق ىو ا قلعتموا

 ةضران قاطتح (ةاهن )اهب لأ | موز لوهمم ضار اه( راؤ ظرف

 اه ظل اهب ديرا ىلا ةنجلا ىلا ال ةقلط1 ا ةلخلا ىلا عجار 00

 ككل ةفص يرش لعءاغلاب ثان اريدقتءوف رم ( :-.) مهو

 هلبقام نب رش انوجو فوذ ءازؤلاو طرششلا لعف اهلل تال لاو

 (ًدظساوب ) ةيديدرت (اها اه ) اذكو كاف ىرد صين ءداهي ديرا ناىإ

 ةدارا ى' ىه ىأ فوذ# ًادايمربخ رهتدم فرظ ليقودي ران ى جلت

 | طفالا دارع ديدشنلاو ممحتلاب (نا) هطساواما ةنجطاب ب ى ر دصه عم

 رورحم ظفالا داع ىن.ةذغلاو مهاب (ناءا) 1( اللا < ةأاكمتا ريدقت زور

 فطع ربدعت ر و رح ظعألا دامه عابا) 2 نا ىلع فطعار دقت ْ
 هدسدشسإ هس

امون“ ه4 نس ردصاأ 2مل وأم 0
 هرمسسقملا نأ ن نعزام>اأ

بل كيه اه دس الاو 3 هانلا امو 8 2 5 ْ ( قوالا البايربا ميرا
 ف !نوك م دعأو أهريعو ةبط د

 ١

ىر :صمريغ اه ,> ديدشت اب || : مالم
ا نالال ةيردصااب اه دق 

 ةبردصأ

 ةهشال مهقر رعو اهيلعا اه: الطاذا هوتاك يذ رعو اهلع قاطنالا

دنملا ف ةردحبو *اهذأل دخل هيف
هتسم ف رط ) كالوقك 0 او 

 || ر

| 
 0| 74«فدو

دتيوخل | ىلا عوذرم
ريوق فوذخم ًا

جن ارورجم باطألا 
 ل
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 لمخالا بهذ ىلع ثلا عع فاكلا نوكج نينا هبلافاضم ظ

 لوق ىلا فاضم ذةيح وهفوه ىا فوذحم أدّيمربخ لحلا عوف رم

 نايف طءوا لكلا لدب اربدقتر و رحب ظفللا دانه ( مَ كنا يغلب)

 ا بتوصم فاكلاو لعقلاب كمديع# فرد ناو هلوءعم للاب وضم ءاملاو

 ىهو ناب هل صاهأ لحال ةيعسأ "هل جح هريخو هع*اوهريخاقو يشأ لهويلا

 (هلوفكو ) فانيسا ةلجخباو غلب لعاف لحنا دع وفه درفملا ليوأت ىف
 هللا ىلا عج ارلارب دلاو كلوقك ىلع فطءله#لا عوف ىه رةتسم يفرظ

 يظنلا اذم(مكارماوموص نول ةيضارتعأ (ىلاعت) هيلا فاض ءىلاعت
 0 ىحاديفو لؤغال ناب فطعوا لكلا لدن اري دقت رورح ظقللا دا م

 بطاخت عراض ماوموصنو هيردصم لاك ىمملاديارااذاو قيسدقورخ[

 اهللحعال ةلججباو هلعاف للا عوذ سم واولاو نونلافذحب اهب بوصنم

 مكلو هريخ ريخو أدبه لحنا ةعوف نم درغملا لب 57 ىهو نال ةلص

 هيزورريغو ديراب قاعتمرجر> ءابل (!هريغب ) ةفطاع (و1) ريك قاتم
 للا رو رجم ريخلاو ةطساو لح ىلع فاطءالحت بوضنمو اظفل

 ( و2) مهوتاك امو ناو نا ىلاال ةطساولا ىلا عجار ريغل هيلا فاضم
 ةَدص للا رورجم لوصوم مسا ( ىتلا ) اهيلا ف اضم (دلجلا) مولعم

 . ّق ( هلل عافلا يئانو فيضان قلعتم 0 لؤه#<ضام (ىنيضا) ةلجخجا

 لعاغلا بئانوا لوضوملا هلض اهل لال اللجطجاو ةلوجا ىلا ءجارريعذلاو دنع عز انتلا ثح< ىف
 فريضانو اء :ملايخ اهو دفا بضالا عوقو ىأعتار دص م ىلا عجا راش

 مدعأ قا اضالاىلا هى ضاق رك دم اريعذ عوجرو هل رصريع هب لودعم

 بارعا(ىلاءدهلوقك ) ماصعلا لضافلا هرا ذاكر دضملاثدن أت دادتعالا
 | مظنلا اذه (مهقدصنيقداصلا عغنيموي)اراعحدقو ظافلالا هذه
 سح كفو لوعلا ن مه لكلا لدبي وأ ناب ف ظعاربدت رورءامالا دأ هع

 11 خوو مه بروه مويفى نعل ديرأ اذاو هللاثخا قرح ل هيجوتلاو ليصغتلا

 لالا برغملا هوتملا
 ,الثس ش

 ك3 4 | لمع

 قو فنصملا لوق

 هبل وعءعملاو ةيلع اعلا /

 الس  نيفلتخم

 1 عمتي مويا ذهىا ادهوهو ًأدنبلاريخ الحم وفم حلا ىلع ىن .هوااطعأ

 هنا ىلع بوض :همولْنأ ترءملا قامو ني نارقلا لع نيملو | مول مفرب 31

#1 
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 ْ 0لالهطاملو اذه ميا ءلا ادهلمق ام نالرع اظوهقر كال 4 0

 أع راضد عشني و ادهريخ موب ل اق ث.ح ةيلكم ارخاوا ىف قطا ىلا ءذ

 ْ نيو جد اذوأ | خلل عجارا ريعدلاو 9 م5 كرصو 0 نيو 5 اصلاو

 ٍ اهم اناس رور# 0 8 ف ةكايغب هل 0 لجعارورم

 ْ أنة :رور طك خللا دا رم 0 ءلمون ) رعسسفلاف فرد> 5

 : روتساافرظلا ىلع فطع(وو) هليقام لكلا لدن وا نا: فطعأ]]

 |[ ريعضلاو هيلا فاض (هلوق) لثملا نعم ناكنا فاكلا ىلعوا هيت وهوأ

 : ءاوس) ةيضارمعا ( ىلاعت) لاعت هللا ىلا ع>ار هلأ فاطم لا 8 58 ريخ ناري هل ود

 اريدعت رورعظمءالا أر مىلغنلا اذه ) مهر ل ل مأ منه در دنا مهيلع 1 :

 هل اثما ف ليصفغتلا قينس دقو لوقلا نملكتا لدي وانا ب فظع
 "لج حلا 3 ل الأ

 رداصملاب ثتعذ 5ك ترا ِِء أودس 1 ىعع جيب ءاوسق قعم لا دنرا اذاو ردم ةاضررغم

 ردصم لصالاىف هنال ءاوس ثينأتلاوريكذتلاو مجلاو ةبنثَتلاو ذارفالا أ نك ءاعاذ هان ق
 0 ل ا ا الع اة هاعاو#
 1 عج لرعع 9 و.عال ى دق ءو ويسيمأ وره نذلانا ىأهل.و ناريخ راسم درا

 لاعقالابا نمبطاخم ضام م4ةرذناو ماهفتسالل ةرمهلاو نذلاىلا | اناق هيوس يا

 ىلا مجار هل وعدم لكلا بوصتمريعدلاو هلع اذ لجحلا عوذرم ءاتلاو

 فاشكلاىف امءاوس لعاذ لّىملا ةعوؤ رم درغملا لب وأتىف ةلجلاو نيذلا

 || لغأدنتيم ءاوسوزتخو ا مادةمريخ ءاوس ورخؤم أداسموا ىف اعلاو
 بط اع ع راضمرذنت و همز اج لو دفط اع ماو ةاغلا نيد ىالتخالا

 ااقاطمر كذ ىعباكلا

 | كه 3 ارب نعلا اذه

 التم هب ونس باك

 || نيَذلا ىلا عجار هلوعف ملكا بوصنمريعضلاو تنا هيف هلعافو اهب مون
 مهتر ذن ا ءل ىلع فطع لحلا ةعوفرمه درذملا ليوأت ىف ةلجخباو
 ءاوتسالا در ماهفتس الا نعم نع نان در ماو م اهفتسالا هلك نا مث
 | ايمهشنق ايهدحال ماو نيّئشلا نيب نوكت ةيوسألا نا ليق ام درتالف

 قارعسلا لاه يا هبل عي مل امم هناق واولا ىعع ما نا لاقي نا الا فانت

 اهدعب ماتمزإ ماهفتسالا فلا اه دعي تاخداذا ءاوس باكلا حرش ىف
 1 .ماهفتساريغب نالعذ ءاوس دعي ناكاذاو تدءةماتقا - إعءاوس كلوهك ُ

 6# ناك



 د 4 د

 0 دعقوا تذ ىلع ءاوس كلونكويانر + الا ىلع اينهد> ١ فطع ن 4

 للجج نيكل ءاوس نا مالا ىا فوذحم أديم زبخ ءاوس ىضرلا لاقو
 مدعو كراذنا )ريسفت فرح (ىا) كيمالل ناب مهرذنل 1 مآ م ي4تردنأع

 فاطع اريدقت رورك مه. ءاع ءاوسىأ الواد طظفللا دا رع (كراذنا

 ىلعوأ هاوقك ىلع وا و2 ىلع فطع فطع (و<#و) هلفام لكلا لدنوا ايف

 دارخ (هارتنا نم ريش ىديعملاب معمل ) ماك لثملا نعم ناكنأ فاكلا
 راسا حراس ععستف ىعملاديرااذاو هيلا فاشم اربد هترور# اظؤالا

 الطلاب ا لدتا هعول مع درفملال يو أَبو ةناولعاو تنا ةيق هلعاق

 ةيردصم نأو 5 قاعتم رخ فرخ نمو هريخ ريخو مودل قاع

 ريمضلاو تنا هيف هلعاق اهب اريدعت بوص:ه بطاخم عراضم هارؤ
 درغملا ليوأت ىف ةل_خباو ىديعملا ىلا عجار هلوعقم لكلا بوصتخأ
 عرض ريغ لودغم بصن دعبل 3 ةعرورغ كءارعلا اهل ف
 ريخىأ ُهقوَذ عم ظوللادا ع (كعءاع“)ريسسفت رح (ىا) هولعتل

 ةسادتا و( هسا لكل ودب وا ناي فطع اردعرورحت هارت نانمأ|

 0 هعص (ريخالا) سلم لدا حوف ع (اذه) ةيضاّرعاو ا

 قلع ( عاملا 0 )ادم ربخ (روصةم ) اذهلن اس ىف طعوا

 رورحيم برعم ( نذه )قى الا نود الل ىف رظ (ٌرْغفو )روصعع

 نيروك ذملا ىلا ةراشاو هيلا فاضم ال رور# ءام ملا ىلع ىن .هوأ اول

 ىنعم اهب ديرا يلا ةلججباو اهظفل هب ديراىلا ةلدأبا نم نيم دقتملاوا
 0 41 ) نعأا عوام (نوكي)) فان ( ال ) ىردصم
 ىوشأ (نارعا) عءا) ريش ىلا عج ارريعد /او نوكيل مدمر لحلا فتوضنم

 ىسح اهلق |م ىلع فطعوا فانيثسا اهل لحال هتلجو رخوملا
 يكمل نذه ريسغ ىو تارعأ |" ملل نوكي ندهىف ليقةناك ىنعملا
 | نوكالنيذه ريغف عقاولا ىا فوذخت اديس ريخ للا عوف ضوا خلا
 | ةيعساةلجلباو هيلا عجار هلريعمو عقاولا ذبح فرظ ريغ ىفو بارعادل
 | (اهن) 00 عراضم ( عقت)ةي ردم ردصم (نا)ءانثنسالل (الا /) قيساك

 | ريخوا عمت لعاف نم لاج (اربخ ) اجا ىلا جار هيفدعساوا هلعاف إلا
 ير سا تق روف ل روس ا ستحمل د كك



 بوصن» نوكيو هود
0 

 هأ| لوقلا لوقمىف لخاد
 الم

 دود م هيه اودلا ااه هو 7 : ل ىذلا لوأملا ردصما ىف تقولا ريدعت ظ

ْ 

 | قيكو نال لص كيل م الاول 5 وريص 0 ناك نأ هل بوصام

 ىلا و امها اريدوت نوكد الز فر طالعت هبوصيم جرهملا لل 3 ق

 ريصلاف ن 35 ملام زود ال هنا لاوقالا رهشأ ن ن نأو ها ه يدع صعب

 ةاملا ٠ ند 6 لق هنا هعباب ٠ نكو 1 حوا لودو ؛ هو او م لوألا

 فدع نولي رال حرص ريغ هيلوءعموأ باهذيلل ىنضاعلا 5 .تاحىقاك

 ىرغصلا ةلجلاو ىناثلا أدّيملا ريخ ٌعاَقو هيلا فاسضم ديزىلا عجارلا

 ف انيذسا اهل لحال ىربكلا ا ةلجخلاو لوألا اد ,لاريخ ل ىلا 0

 ىلع فطع لجلا ع ووفرمو | لملا بوصنم رقتسم فرظ ( تابلوا)

 ىءلاديرااذاو هيلا ف اضم اربدعت رور ظعللادار اطر ءان ا

 || ريعضلاو هلعاأف هونأو ضام مأقو ىنوسأ اديزو لعفلاب ةيدم فرح ناف

 ةعوق م هس عقلا ةلجلاو 3 نا عجار هللا فاضم لاب رور

 كلذ كك مالا ناكاذا ىارد_ةم طرسشا ةباودوا ةيليصقت صقتوا

 ١ دنع و رإلا ةازيم لوااردصملا لد رِشوأ روه#+ا دنع عننا تكو

 ّْ بيسح ىلع بروم ىف هما اذه ئرربدعتلا الك ىلعو عت : نأب ىا راذلا

 || نوكيال ىا روكذم ريغ هنمىثئسملاو يجومريغ مالكلا نوكل لماوعلا
 | بريا ذأ عا هلنوك الوا ع : نأ تقوالا ِت تامزالا عيجج يف كتأنر عا هل

 5 50 ةويج يا دم رد م 20 14 اد )عشت نا + دالا

 ْ هيلع ايباد عما فود اربد 10 عل مح هلو يوك لمتو

 ||[ ا 1 هواولوا - 0 :ءملا ديرااذاو هيلا 0

 إ ماولمْل (2) اهلا ا اربد هن رور خخ ظعألا داى (نا) ار ا

 ١ موه لملا 3 ا ف انشا ءاعأا )(نوكتذ نوك و ان نارع + لدملا

 ا ىطع نأ - وصنف نوك و هدط ب لو 3و ةشاودوا ءانشتسالا تن

 ||" مق اولا ةلجلبا ىلا عج ادب هجسأ صقل عراشم نوكو من ىلع

 ْ ف اتدييلما هتلجحو ن ن وكي ريخ (ةعوف م ( 01 ب اياوا ادن اريح

 2 درو هت وعن رج يلو وع ف وت .٠ اوان وح ا د دو دا 319-701 ه3 ال قنا تس جت ايدو جوج اتا ا ادت

١ 

 ا | 0 هيما ىلع 0 م 5 000 م اظفارورج 0



 ظ :

 و هلا الح اريد زور ا (ناك 9 هلاوأ 5 را ْ

 اذاو هيلا فاضم اربد رورم ظفللا داع (ملاع هوباديز ناك ) مولعمأ
 عجاراريهذجلاو أديم هوباو هعسا دي زو صقان ضام ناك ف ىئعملا ديدا|]|

 26 )ناكربخ ل ادا هب وصوم هير و هريخ لاعو هلا فاضمديزولا
 0 رهلا 1-2 فطع ل ا 3 ود م وأ لدا ب وصنم در روتسع اق ذرظ

 مولعم (و2:) هيلا فاضم اربدقت رورت ظفللاددا ع نا ناك ) ديعنلاوا
 ىنعملا ديرا اذاو هيلا فاضماريدقترور#ي ظفالا دا ص (حرخم ديز داك)
 ىونعم لماعل عود ح عراطم حر و هعسأ ديزو صقانضاومداكذ

 داكربخ لخلا هب وصخ ةيلعف "هل هعم وهو ديزىلا عجا ر هت هلعافو

 رقتسما فرط ( نانا تالاث ةهلؤص ( ( امناث) ارهخ > لع فطع ل الومقتوا 2

 داع (2)لففتالفر نأ محل انالوعقم ةفصل خلا نوضتم '

 آل| ( اق هواارعديزإع ) مْولعم ( وح )ل هيلا انضم از دةروزمم ظذالا
 4ل2اقذب زو ض ام(« ىعملادي رااذاو و هبا فاضمار د شرورظغللادا م

 بلا فاضمور# ىلا عت جحارلا ريعذلاو ادم هوناو لوألا هلوعقم ارعو

 ىلع فطع (انلاث 53 مءانالوعفم لا ةيوصنم ةلولطاو هريخ ٌماَعو
 دعي قيسأو ىف الودقل ةعنص لءقو اكلات ةفصروتسم قرظ ( بانل ( انا

 دمع

١ 

 اردقت :رور< ظفللا دارم ( لعا) ربدش» ربدتف هدعب قالو ثلاثي ديبقتلا لصا

 رور ظغللادانم(متاقهوبااركبار عدي .زاعا)مولعم (وحن) هيلا فاض
 ||| هلوءةمارعو هلعافدي زو ضامرعاف ىنعملادب .رااذاووههلهيلا فاضءارب دقت
 || هبلا فاضماركبىلا عجارلاريعذلاو أديم هوناوقاثلا هلوعةماركب ولولا
 ىلع فطغ (اقلعموا) ثلاثا هلوعق ملل ادب وصنم ةلجخجاو هربخئاقو
 ىلاعجارريصضلاو هل لعاقلا بيانو قلع قلعتم (اهنع) اريخوا الوعفعأ
 ّْ 2 وحن عزا اهنعق ناعما البا زدغلل مالوم ينالوا هلا ظ

١ 

1 
 ا



*» 0. 
 أ لاكشا لابستملا اذهىفو قبس متاع هن لوعفم لحملا ديبوصنم ةيعا

 | ىلع لك طاح .( الان وا) لاعتملا كالملا نوعي قيلعتلا ثدي ىف هياوج انسب

 ظفللا دام (بكاز وهو ديز ىنءاج) مولعم ( وح) ديعبلاوا بد دول
 17 نودااو ضام ىلءاخل ىف نءملا ديرا اذاو هلأ فاضم اربدقترو رجب

 لا عوف موهو ةيلاح واولاو هلءاقد د زو هلوءعم لكلا بتوصن م ءأم !او

 ديز نم لاح لخا هب : وصنم ةلجخلاو هريخ تكازو ذي زىلا عجار |ددبم 59

 عراضمن وكتو“ هباود وا ليصفتال وأ ف 0 بوكتف )

 الوعفموا داكوا ناك نابل اريخ ةعقاولا هلا ىلا محار هيف هعماو صقان
 للا( عئوصام) لو اهنعاقلعموا معا ب 0 .املاثوا يع بايلايناث
 4 عال )رِدَعملا اذا تاوءوا ةيليصفت وا قائياسا اهل لحال هتلججو

 (اباوجوا) وجوا) لوعفملاب 2 ىلع ل2 بوصنمو هيلا فاض مءاظةلرور#

 لكلا بوصة: هردةسم فرط ( طرمشل ) ديعبلاوأ بيرقلا ىلع فطع
 ةفص (مزاَج) وهىافوذحم ادتبوريخ لحلا عوفرضوا اباود دْفِص
 لاموااياوك ةقصدعب ٌدعص للا بوصتةرقتسم فرظ (دهب) طرسش
 هيلعو وطعملا لق عقاوأا عدل فقرطليقو طربشلاق نزكعدلا رييعج نم

 ءاغلا ىلع فطع اربدقتر ور# ظفالاداىم اذاوا هيلا فاضم (ءاغلا)||
 قليط ءاريدتتب زوج ظذللا دانزرع ( مركع ناد ناركتتا) ةولعم (وخت)
 هنو ةلعاق اهب مور عراضم مركذو ةيط رس اف ىعملا ديرأ اذاو هيلا

 ةلجباو لوف لاش بواب هنانللم ناكر ل ء ةرامعتنا

 كوكمو أذنه للا عوفرم تناؤةبباوج ءاغلاو طرشلا لعفاهل لال

 قياشلا نوكت ءافكءاغلا (نوكتَف )طرشلا ءارج للا ةموز< ةلجلاو هريخ
 0 اياوح ةعقاولا "ناجل ىلا عجار هو هينعل سيقان عراضم نوكتو

 اان راوجوا ليضفتوا 1 هتاجو نو كنريخ ( ةموزج )رو ؟دملا|'

 هتيشتلا ]ع للا بو ظتمو هيلا فاضما ظ فل رورحم ( نحملا.)ئرادغملا |
 رقتسمفرظ (ةركنا) ديعبلاوا ب رّقلا لع ف طع (ةفصضوا) لوعفملا
 0 و2 ) ىهىا قوذحنأ نم ريشوا ةفسلادغصل ىلا بوصتم

 35 ” . بو تاموي

1 

5 5 

 + جمعا - 1

 200 ا ذآ أ|أ]أ] | | ذ ]ذ ذ ذ] ذ ذ ]ذ 1 ذ1 1 2 1 آذآ آذآ ذ 1 أأ]أ|]1آ]آذآذ]|]ذ]ذ]ذأ]| | ]| 0 1 01ذة0ة 10106000060١

 ىعملادب رااذاوهيلا فاضما ريدقت روز ظ ذللا دا ع (ةون !!ءاقلجر اجلا

 ا



 -_ٍ 9 ا : ا اصسصسس ماعلا تباع دمع ضم ١ تس سمع اس اسس“ 7

 ٠ هوباو هلعاف لدحرو هلوعقم لا بوصنم ءأ لاو دباقونونلاو سلط ءاخأ ش

 | لجلاو هرجخ اقو لج ر ىلاعجار هيلا فاضم لحن ارور#ريعدلاو ًادنبم|]

 أ ديعيلاوا تن رهلا ىلع ف طع (ةفوظءموا) لحجر هعص لل | ملا : ةعوذ ع

 | (لتقيو براضاديز ) مواعم ( وحن ) ةفوطعم قاتل (درقم قلل
 أدسترم دي زف ىعملا فيزا اذاو هيلا فاضم اريدةترو رم ظفللا داع
 ديز ىلا عجار هيف هلعاق عراضم لتقيو هقطاع واولاو هربخ براضو

 درةم ىلع فطع (ءاجوا)تزاض ىلع فطعل حتا ةعوذرم :ةلجطاو
 ظ :لجباو مدقمريخ اهو رَخؤمَأ دوا هلع ف (ل#)ر فتم قرأت (اهل)

 أ ردتسم فرظ (بارعالا نه) ةلجج فص للا ةزورم ةيعتالاوا ةيلعملا

 اهلقن : تملا ةريعد ن ٠ لاح لدا بومصتمو الحم ؛ هوص ل1عوفرم

 هيلا اضمازبدعترورح ظفالادا ص( د عاق هثباوم او ءاقوبادي ن) مواعف( رح

 ريعكلا ىلا ىف اضم ناث ادم هوباو لوا مط ا نءملا ديرا اذاو

 ةعوف ره ىرغض هيعسا :راجلاو ىناثلا ًادرماريخ ٌءاو دي ز ىلا عجارلا

 فائيتسااهل لح ال ىرك “ 5 سأ 'هلج- ةعموهو , لوالا ادملارم 5 ادعم

 هريخ دءاةودي زىلا عجارلا ريعضلا ىلا فاضم ادب هنباو لااا

 || (الدب وا) هيف نام نوكمال نكا ٌعاف ىلع افطع دءاقو هوبا ىلع اعطع
 بوصام روتسه ف رط ( ايهدحا ند ( ددعتلا وأ بد رقلا ىلع فاطع

 هيلا فاضم ةزوكذملا ةلأباو درغملا ىلا عجارلاريعكلاو الدب ةذص لحما
 هاتعفانه ل دبأ اب دارملا ن الر ظن هيفو الدد قاعتم امههدحا نم ليقو

 لعفا سل هنال هب اعلعتم نوكي نا مدي الفى وغللا ب الط صالا

 هل.صقت سم دقو ئوغالا» ئوغلألا هأئعم راشعاب قلعت ل !اهيناالا هانعمالو هه.شالو

 | رقتسم فرظ (ةبناثلل ) ديعبااوا بي رقلا ىلع فطع (!ديك 0
 ا وهىاف وذ دتبمربخ لما عوف موا اف اال : هدءص للا بوضنخ|

 |ىفرظ ( اهل)ديعبلاؤ اتي زقلا لو دفطع (انايب و) ديكأط قلعتماليقو

 |[ىودحت ًاداسمريخ للا عوفرموا ن امال ةفص لكلا بوصنمر قدس

 || فرط (ىأر ىلع) ةيناثلا ىلا ةجااراريعشلاو نايبلاب قلعتمليقو وهيا |

 . || هنا نوك زوجي و ىرغضصلا الخلا ىلع فطعل لا ةغوف رم تءلجخلا



* 1 
 ا سم د يفي سمس بس هس ري يي ا سحس عس سسا سل عس ع سدح سدس دعس

 قابيل اءاغلا اعاماخلا (نوكيف)لاذهى ا فو ذحم أد ةيمريخ لما عوف 00000

 أ مسا (اههبارعأ) ضقان عراشم نوكيو ردقملااذا باوجواليصفتوا

 |(ينبح ىلع) هي هيلا فاكم ةعئات ةعقاو ![ ةلكطباىلا عج ازلاريمذلاو نوكي

 فانيثسا اها لحال ةلخاو ن وكي ريخ لكلا بوصنمرقتسم فراف

 هيلا قاد ( عووبتملا ) هياا فاضيم ( تارعا)ر دعملا اذا باو>وا

 ليدصفتلا دعب لامجالا ىلغ لخ دن اا ىهو كل نف ءافلا ( رهذظذ)

 رهظت» قاعتم (ه ذه ند) ضامرهطو باهل ئداهلا ةيشاح ىفاك

 هبشم فرح ( نا ) هذهل ناب فطعوالكلا لدب وا ةهص (ة(1)

 لال ةيعساةيإ وين هزيخو هعساودريخ (ناعمق ) نا مسا ( ةلبا) لهفلاب

 (م-ق)رهظل عاف لحمل عوف سه درغملا ليو أىف ىهونال ةاض اها

 وو زمرفتسم مرقد قرط ل ذي الا هةر دف صا ' ص صخأ دايم

 ءاغلا (نوكس) هْبلا فاضم (درغملا )فانيسا ةلخلباو ًادتيملاريخ لحما

 بوص:هرقتسم ف رظ (ه) ص قانعراضف نوكيو قداس | نوكن ءافك

 ]| هعما(با (بازعا )روك ذملا مسفلا ىلإ عجاررذدل أو نوكيل مدومريخ لولا

 || فرظلالبقو نوكما فرظ (لكىف )قباسلا نوكي ةلخ ةلجخباو رخؤملا

 للا عوفرم (تالذ) فائيثسا(و) هيلا فاضم (عضوم)ةلوهورقتسملا ظ

 ان ينس سلا دك << ..ةحط هل. اج هن سف ف

 مح ست

 ها نوكي ءافكءاغلا هوك

 اقطاع نوكي تازوحيو

 هلذوك ةلج دة

 || ردقملا ض ال قاظءلوءفم( اضيا) مْسَقلا اذه ىلا ةراشاو ادم || لكلا ةعوق رم بارعا

 || لخلا عوفر ١( ام) أديل اريخ (ناعسق) لغغتالف رخآه جو صدقو | ىف ةلج ىلع فطع
 ظ لفغت الف رخآ ل اع>ا هلاثماىف ص ددو لوالاىبا فوةنحأ دي مريخ الس درغملا لب 3

 ال( (هلخغا) 4 ىلا مجار ريمذلاو دي راب قلغَتم )هه( لوهمضام (ديزا)

 «تلصوا ام دِغط كلج ويلا فاش اضم أه ىلا ع>ارلاريعضلاو لعافلاب تان [] اهل لت ال اسهذوكىف

 :ناجلاو ىناثلا ىا ىوذمم ًانتسيمخ .هريخ لححملا ل دمام © ىلع بارعالا َّك

 ر دعما اذال باوملاوا
 الس

 ديراب ى لعد (هي) لو هم ضام 09 را)اهلنقام ام فطءاهل لال

 امدوص تةلجطاو لعاغلا غلا بئان اريدقتع وذ سح ( ىنعم) امىاعجار املا عجار ريعضلاو

 ظ 2 نجلا م0 9 اداء( مسق) ةغل ةفظاع(و) و)ىءمدقص 0007 ردض») هتلصوا

 ' ا ناي ( نوك ) ةيقاث دان (ال) محسقلا هفضل جلا عوف عر ةتشمىفز 9

 | بوصام رقتسم فرط ( ل !ءأتف) معلا لأ ب هذ عوشأ صقانإ]

 * لحما و
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 هيلا ىف اضم(درغملا) درفملا لب وأن ىف مسق ةلؤج ىلع فطع اهل لال
 (نوكت) ةيفان (الو ) ةباوجوالل.صغتللوافانيئساوا ةغطاع ءاغلا(الف)

 | نوكتريخ (ةاويعم) ةروكذملا "ةلخجا ىلا عجار هيف هعسا صقان ع راضم

 درغملا ليوأت ىف نوكيرال ةل ىلع 1 فطع للا ةعوف ىم هتلهجو
 ءامنيعاق رد (الا)ردقملااذاباوجوا هيليصفتوا قاننتسا اهل ل الو

 ريغ اهن وكل ةصعلا 6 رور 4 عضاوم) نوكب دلل فرط ) ةسوخ ق ( (ُ
' 

 د 0 2ع -. 0 5 4 ه ١ و

 :لجعاو لوالا ّى ىو لي |اديمربح (ريخ) اهيلا ى اضم هدر: ها[

 ىناثلاىا فو ذحم أديمربخ (لوعذم) ةفطاع (و) فانيتسا اههللحتال
 فوذحم ادسريْخ (تاوج) ةفطاع (و) اهليقام ىلع فطع ال#او
 هيلا فاضم (طرش) ةديءلاوا هبي رقلا ىلع فطع :هلجلاو ثلاثلاىأ
 باوج ٌهْفَص للا عوذمرةتْسم فرظ (عم) طرش ٌةغص (مزاج)
 | (اذا ) ةفظاع (وا ) هيلا ف اشف (ءاقلا)وهىا فوذحت أ دمربخو ا
 [ فو نحم أد مريخ (ناحو) ءاغلا لع فظع اريدقترور## ظللا دام
 || ادتبمزيخ ( عب انو ) ة دسيعلاوا ةييرقلا لع فطع :لعاو عبأرلا ىا

 نوكروجي و:ةديحبلاوا ري رقلا ىلع فطع ةلطباو سماخلا ىا فوذحم
 عضاوم مج نم لكلا لدي وا ناب ف طع هيلع, فطع أنعمزبخ

 نعرظنلا عطق عمو دولا ىتعا لوععموأ ي*ىا فوذحت ًادنيوريخوا

 بصن.(لويعملا) ةفطاع ( مث) هلاثماىف هلي صفت سماك طخلا سر ىلءن

 رقثسم فرط ( نيعون ىلع ) ايفان املا لوا ىف نا مس فطع

 د>او فر نيئيدللا فطع ليبق نم هريخ ىلع فط2لدلا عوف م
 لو.#لا دمي ءادبتا يف رح مث نوك زوجي و دحاو لماع ىلودع» ىلع
 ادتسربخ (لومعم) فانيئسا اهلل أل ةلجخباو هريخ نيعون ىلعوأ ديم
 رمد فرظ (ةلاضالا) فانيئسا 1 لختال ةل4اولوالاى فو ذخت
 1 رثأتملا ىعم 0 ةيقامل لومعع قادم ليقو 007 بغض لحل اعاوف رع

 فطُغ الجخلاو ىتناثلاىا افوذحم ادتنمريخ ( لودعم) ةفطاع(ؤ.)
 ليقولومعمتغصلخلا عوف نمر عتسم فرظ (ةيعتلاب).اهلبة اهلج |

 د ١ | يقل ف 5

ف ع هتلجو نوكنريخ لحما
ةلجاو ادماارعخ لحلا هع و

 ْ ةينعسالا 

 هل ىلع ف طءدل و1

 الو ىف تملا ريعذلا

 مست ىلا عجار نوكت ْ

 هنوكل :لخب اب هليو أع
 ل املا و هرايع ١

 فوطءماىفريخذلا
 ناسك أ هيلا عج ار هيلع

 مهتم  هظفا
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 تاهيجوت امهلاثماىف ص دقو رثأت لا ىعم نم هيفامل ل ويعلاب قا
 52 ل ال"ةلجباو هريخ ( ةعبرا ) ادم ( لوالا ) لفت الف رخا
 | لوالاى اف وذحم أد يمربخ( عوف سع) وو ةرم)14يلا فاض م(ما قا( فانيسا

 بارعالا هوجو نمرخآلاع>ا هلاثم | ىف يحدق دفا اًيئس اهل لئالتلجلاو
 اهلبقام ىلع فطع ةلخعاو ىناثلا ا فوذحم دكر (توصخو)

 بي رغلا ىلع فطعء الخاو ثلاثلاىا فو ولا ريس
 ىلع فطع ةلجباو عبارلا ىا فو نحم أديمريخ (موزو ) ديعبلاوأ ||

 (ةعسنو ) الابم (عوفرملا ) ) عوفرملا 0( ليصفتلل طرسف رد ) 5 ارهددا
 ظ ادم ( لوالا لوالا ) ةيليصفت اهل لحم ال 'هلأباو هريخ هعستو ةباوجءاةلا
 لحما عوفرم (وهو) ىف انيذسا اهللخال :هلجخجاو هريخ (نعافلا)
 | مريخ لدملا خود ع لوصوموا فوصوم وغ(اع) لعاشلا ىلا عجار امد ْ

 |(دنسا (دنسا ) فان يئساوا لعاف لوالا ةلدج ىلع فطعاهل لحال ةلجباو
 | لعافلاب ”ان (لعذلا) امىلا عجارريعضلا وهبو تس( لو هش وق ان
 أدْقص دعب ةذص ( مولعملا) لعفلا ٌهْغص ) وف ) هتلصواامةدصةلجخلاو
 ىلع فطع لحل مخ وق مح لوصوموأ ف فقوصوم ) .( امو ةفطاغ وا)
 [| لعفلا ىلا عج -ارلا ريعضلا و هتلصوا|ام هغص رهتسم فرط (ه انعع) لدقلا

 | اريدترورم ظفللادارم(ديز برض)مولعم ( و2 )هيلا فاضءزوكذملا
 ىائيئسا ةنلجاو هلعاؤدي زو ضام برع ضد ىعملا ديرأ اذاو هيلا ق اضم ظ

 قب 0 ا ىلع ف طع اريدعت رور# دلل دأسض ) ناديزلاءافاو (

 داس هلع اف نادي لاو أديم ٌعاَمو ماهفتس الل ةرمهلاف ىعملاديرا اذاو

 مسا تت اه.هد ىعملا ديرأ اذاو ديعتلاوا ب رقلا ىلع فاطع اربد

 تلج اوهلعافديز و زو حصالا ىلعاهل لحال حتفلا ىلع ىنب ىلع ىنبم دعب ىنعمب لغف ||
 0 هريخ (ننان) أآدّدف اريدقت عروسه (ىناثلاو) فايينسأ ةيلعو ِْ

 بارعاب لوغشم ( لعاسفلا ) لوالا ةلجج ىلع فطءاهل لمنال ا

 ه6 ةباكملا »+



 * 0م

 بان ىلا عجار أديم لهما ع وذ ص ( وهو وهو ) فئصللا دنع ةءاكلسا |

 اهل لحمالتةلجخباو هربخ لكلا عوف م لوصوموا فوصوم (ام) لعافلا
 لوهحمض ام( د:سا)فاديئساوا لعافلا ب ران ىناثلا ةلجج ىلع فطع

 داذلباو لعافلا بئان (لغفلا) اغلا ) املا عجار ريعضلاو دنساب قاعتم 0
 9 وا) ؛ ةويصلول ةعض )ل لوه2ا) لحفلا ةقص(ماتلا) هتلصوأ امدح

 يقسم ىف ةرط ( انعم ) هانعع ١ لعفلا ىلع فاض لخاعوف صء(ام) ةوطاب

 (و )هيلا ف اضم روكذملا لعفلاىلا عجارلا ريمذلاو هتلصوا امدغص
 : ىنعملادب .راأذ اوهيلاقاضماربدعترو 0 دارس (ديز ب دير بسض) مولعم

 كاد ىانيئساةلباو لعافلا ئانديزولوه# ضامبّرضف
 ديرا اذاوّىبا سلا لاثملا لع فطع اربد ترو رحم ظحالا دام (ناديزلا |||

 ناديزلاو اديه لو لوعقم مسا ب ورمطمو ماهفتس الل ةرمهلاه ىعلملا
 (نان نانوكت3 2 ةمدأن (الو) و) ف !ةيلمسأ ةيلعفتل+ أو ريخخلا دسم اا تدان

 ةعشا للا عوفرم فلالاو ىون :ءملا لماعلا 0 7 نصقان عراضم

 ناو نانوك ريب (نيعسا ) ءانثتسا فرح (الا) هبانو لعاقلا ىلا عجار
 ْ بوصض. :م روم ف فرط (هلب وأتىف) ةوظاَع 6ىاز وار ضارريعاوا ف انيقسا

 ىلا عجار هيلا فاضم لحلأ ر وري مم ريضلاو نيعسا ىلع فطع:لخلا
 09 ىثلسم بصأالا عك : (ريغ) نيوس' هلوش هيلع لولدملا مت الا
 الأ ا هتلصو ناىلا هتواضصال «ذل ىلع اي ايه م هنوكذ وجو نانوكب مسأ نم

 ريغنا ليهسلا ىفو ىضرلا ىف ام عطقنملا تن لا ىلع لكلا --
 4 سس قو كيم ؟عط ملا ءانمنيس الا ق | ية ست وك 5 ناّولك هياوا
 ماهفالا| ىلوأ ن٠ تن دك نإ هللا عج -ريلق ١ ماعم ا اذه ىف ليصفت داتس) ب

 لياقتلاعم :نرقمعلا (دق)نام هدأ 7 ءانلا ) لعغلاب هشم 0 نا
 نوكت درا (اراج): 20 انلاىلا نيس هكا ىنوسأ صان حراضم ص

 "لصاهل 1 لحاله م او هله هريخو 8 وناريخ 0 هتلجو
 ةفطاع ( 9١ ريغل اهيلافاضمل لا ةرور ةرور# درغملا لو أيَف ىهو ْن نإل

 طظغالا "داره ( ديزب ديزا ضع ) مولعم (وح وح )اراج ىلع فطع (ارورخن (
 ]| قرد ءابلاولوهحم نضافرذ غل ديرا اذاو .هيلا ف اضم اردقترورحم ]|



 أ رل لسعافلا بئاث الحم عوفرمو اظفل هب رو رحم ديذورع
وجو افانيئسا هوك لمتحيو ةفطاع ءافلا (تهق) فانيسا ُدلطاو |

 [|| با

 ةعوف م هلعاو هلعاف (دارفا) ع رانئعم بدو ايليصفتو رذقملا اذا

 ىلع ببسملا فطع اروزخيو ازاج نوكي دق ةلجج ىلع فاطع لا

 ةيليصفتوا ردةلا طرتشلا باوجوا ةيفانيأسا !هل لكئالوا بيساا |[

 ||| ريعدلاودارفال هءلوءفمالك نوصنمو هباا فاشع اظل رورح( هلءاع)

 فطع ( هريك ذو ) ارو رو اراج عقاولا بمانلا ىلا عجار هيلا فاض

 هبلا فاضم زور بهرهلا هلم لماعلاىلا عجارلا ريعضلاو دارفا ىلع

 (ال)فائيثا لبقو ةفطاع(و) ريكذتلل هءلوءؤم ىصن ديعبلا هوغو

 ىلع ف طءاهل لال ةلجطاو هلعام (امهدت) عراضم (زو<) ةيفان

 بيرقلا هلم هسانو لعاشلا ىلا عجارلا ريمذلاو نيعساالا نانوك ال ل

 الإ (ام يلماع ىبع) مدهتلهل وعمم ىصن كيعتلا ةلكمو ةيلافاّضم زور

 ||| ةفطاع(و) هيلا فاضم هئائولعاذلاىلا عجارلا ريعضلاو دمت قلعتم

 ||| لاح(1--) هريض ريضلاو ميدقتلا ىلع ف طع (امهفذ> )ا ز(أل)

 | فر> ( الا) هيندت] ةغيص ىلع نيدقحت نعم امهفذح ىقريعتملا 7

 ( يم ) :بقيهحن (دقو ) فذملاب قلعتم (ردصألا م ءانئنما

 [|| ةلججاو ردصملا نم هاو لع املا ف نحن ىلا عجار هيف هلع اف ضام

 ىقاعتم 9 يح

 َن

 فرط( ءهنم)أدّيم(لك)فانيأساوا ةفطاع(و)ضاريغعا ليتكم

 (ناعسش) هاو لعافلا ىلا عجار ريعضلاو لك ةورمم لحما عوذ سهر شتم

 هيا جج ىلعو ا نيعسا الا نانوكيال لج ىلع فطعاهل ل دغال نإولاو هريخ

 لوالا ىا فود ند ريخ ( 0-5 فاييْئْساَوا اهب دعت زوكال

 فوذحم أدئيمربخ ( رهظم) ةؤطاع (و )فانيسا اهل لحال نجلا م

 ليصٌعتلل ءاسغلا ( رمضان ) اهانقام ىلع فطع لجلاو ىناثلا ىا

 (نيسف ىلع )رد لا ضال قاطع لوعفم (اًضيا) أ ديم رعصملاو

 هيليصفت اسهل لال ةلجخباو ادتيملاربخ لما عوف رم رمتسُم قفرظ

) زيتسأ اف) ره ظمو رعكم بارع 3 امد ارغا (زرابوٌرتس)
 ءاقلا 

 مال امس ع || ادذبملا ربخ ( ناعسق ) مولعم هبارعا (انضيا) ًادنقوفللا] لورا
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 1| لمخال 'لبلاو لوال ىا قؤذحم أدت رتخ (يجاو) ةللبصفت :ةلجلا و
 ىلع رخل بوصنخمو هيلا فاضم هننءارورم ( را ْزأَ :ةسالا) فائزدا اهل

 نم هلك ١ لذي لح ا عوام رق :سه قرط ن١ ف ) لوعقلاب هينششلا

 ريعذلا نم لاح ل )ملا ب وص:مواريلا دعي ريخ وانرا_تادالا نجاو

 ذاتسالا لاو اذك هآ ثيح امستلم هراتئسا بحاو ىاراتئسالا لضورلملا
 فوذحمأ دتبسربخ وارات اسالا ب جاول د فش كم فص هنوكزو<و حرشلاىف

 (هزارا) عراضم ( زوجي) ةيذان (ال)ربدتف بجاوب قاعتملبقووهئا
 نجلا عيبا رلا ريغدلاو ثمل اهيلا اضم ل21 ةرورحم هل لاو هلعاذ

 تضن ديعبلا هلو هيلا قاضم رورجم ٍبيرقلا هلحمراتتسالا بجاو
 لوهحت عراتسم ( دنس ) ) هيقان ( ال ىب رخل( 03 )زار هر لوععم

 زوال "اج ىلع فطع للا ةرور ع هللا و لعاغلا بان ( .هلناع)
 اهازغ يأ فرد ( ال!) هيلاف انفع راقتبسالا بداو ىلا عف >ارلا ريعدلاو

 ةفطام فال وز راتئسالا خاَوىلا عج ار ريعذلاو 0 قاعتم .(هيلا)

 اسهلبق ام ىلع فطع لاو ىتاثلا ىا فوذحت ا هيه(
 ىلع هب اررعا قيس د ( هل دك اج تحشك أين ثح ) هيلا فاضم (راتثسالا )

 هركتح ذام ىلع د:سل قالطم لودغموا فرظ (ةرات) لبصفتلا هجو
 ناي>الا ضءد ىف هيلا هلماع دنسو ىا حاتْعملا حرش ىف نيدو#ا ننس

 ريدلا و دادس قالعتم (هيلا) فاّض1لا ريدود هرم دانسا هلمأع كسي وا

 .(مساىلا ) ةرائىلع فطع ( ةراث) ةفطاع ( و)زاتسالاراجىلا عجار
 فطعءالحبوصنمو اظل هيرورجمساو دنسدي قلعتهرج فرح ىلا
 ىلع دحاو ىف رد نيتي فطع كبف نم ةيأال دتيعنلا للا ىلع

 نب ,ىلكتلا ىفإلأ دسم (لوالا) مال ةوص ( رهاظ) ددحا ولم ماع ىلو يعم

 فانيسا اهلل ال هللا أدتيملاريخ للا عوف مرةتسم فرظ
 (ركذملا) ب الا وص (درغملا)نيبلكم ءللا ىلع ىطع (نطاخلاو) ظ

 0 عجارنهوا ى مه هيك هلعاقر وتسهم فرظ (زيغنم ه ) ةفصلادعب ةعفصأ

 مما بوصن» نعطفوا تءطق راحشالا فاك رطاخلاو نيملكتلا ىلا |||

 روريوا بطاخملاو نيبلكتلا عوج نم لاحأ

 د ندع

1 
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 1 ْ نهركذام ىا فودحم اديه ريخ هنوك لغو ه1نيملكتلل تانماكلاوا

 .ظفللا دارص (برمزما ) مولعم (وحن ) هيلا فاضم (ىنضاملا) خلا ريغ

 هدحو كتم عراضم برضاف ى بلا ديرأ اداو هيلأاف اضم اريدشب ورجع
 ١

 هلبقام ىلع ىفىفطع اريدعت رورخ ظعللا دأ مع (ةياضتو) أنا هيف هلعاف

 0 هيد هلعاف ريغلا عم م اكتم عراض. برضتو ىقعملا د ديرااذاو

 دنع -تنا ىقنا هيق هلعاق: ْ بطاخم عراذكم برضتو ىنعملاديرا اذاو

 نالوق هيفو هدارذاو لعاقلا ريكذي قع لاد فرح ءاثلا و نييرصنلا

 ىلع فطع (مساو) (مساو) ناوخالا هيا ب باكل لوافف انعْسش دقو نارخأا

 لعفلا وا ةءاكلا ب ارعا لوغشم ( ”رعالا لعق 2 ديعمأا وأ تدرَلا

 ظعغالادارم (لازن) مولعم 0 سال ىلا فاضمو مسالل هيلا فاضم
 ى.«لزنا دع ري ل'زءفىعملا دي رااذاو هيلا ف اضم اربدقت رور

 هصو) ت طاع ا نعهرامعتنأ هيف ها ءاؤكصالا ىلءهأ لحم الر سكلا ىلع

 ىنعااديرااذاو هليقام ىلع فىطع اربدهترورجظعالا ذا ها م4:© لك(همو

 فرط (ريغىف) ام (ليضفتلا) ديعبلاواِشب رعلا ىلع ىفطع ١

 ليفووهىا فوذحي أدتيسريخوا ريغىف ناكلاى اد فرعمقلعتملار بدت
 ّق لوخ لم ىلع ليضفتلا لعفا فاطءراّسعاب رقتسملا فراال ف رط

 لاح للا بوصننم رقّدسم فرظوا ريغ ىف ليضفتلا لعفا ىف ريدقتلو

 (ورغ دمت نيام ز)هولعم (وحن) 1 ظ
 ًادئبم دي زف ىنعملا ديرااذأو هيلا فاضم اريدعت رور< ظعألا داى

 لضفاب قاهتءورع نمو دي ز ىلا عجاز وه هيف هلعاف ٠ هريخ لضفاو

 ةناكلاب ارعاب ]وثم (لعافلا )ديعتلاؤانب رقلا ىلع فطع (مساو) مساو)

 تار ءايد#ع

 ' ديعبلا وا بثت رعلا ىلع ىطع اريدعت رور ظعللا دار ) ترضف]

 1 /ناوكس "النانو فلا 00 : لعقمم نأ هدو تكس | ىءعلءفمسا هصق

 ١ (لعفاو) ب ا[ نع٠ هرامع تناامصقا اىهلعإو حدالا ىلعامهل لحال 0

 هل ةفص لجن ا روريغ وا ليضفتلا لعفا نم لاح لكلا بوصنم رقتسم |

 | ( ةلئس٠) ىفخيالاه دعبلا نه هيفو ىهتنا رقت-لا فرظلا لعاف ن

 ْ ام (لوعغلا) 7 2 دخا الغ نطغ ساو ةشتصلا ليع
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 ظ *تةد
 (لوعشملا)اههدحا يلع ف ظعء( مساوي نصملا دنع ةناكملا با رعاب
 فطع لح ارور# (ان) هفطام(و) صخلا :ءدياكملا ب ارعابلوغشم
 ( ايهانمع )ام ىلا دب أم هيف نعم صد نضام ( ناك ) اههدحا ىلع
 ريعضلاو هتلصوا ام ةفص هتلججو ناكريخ للا بوصنمردتسم فرظ
 قطع ( ةفصلاو ) لوعفملاو لعافلا ىعما ىلا عجار هيلا ف اضم
 فطعء (قراظااو) ةناكملا بارعاب ةاوةشم ( ةهشملا) امثدحا ىلع
 رتسم فرظ ( اذا) زياكل ابارعاب لوغشم ( رقتسملا) امهدحأ ىلع
 ءناكلا ىارةتسملا فرظلا ىلا لعافلا مسا ند ركذامل ةغبص الحم رورحم
 هذهىا فوذحت ًادّتسهريخ للا ع وف ىموا ه1 دجوي مل اذا تاّساكلاوا
 انوذ ل اهباوجو ةيطرش اذا نوك زوجي و دجوي ملاذا هناك تاروكذملا
 | ردقتلاورقّتسملا فرظلل اذا ليقو نهيف ابجاو راتثسالا ن وك ىاأإ

 | ىهتلادجوب ىلاذا ه1 لعافلا مساو ليضفتلا لعفأ ىف راتذسالا بو>و
 اذلع ده رع ََق هل وعب لق ليقتلا لدقا نال قع الام وهلا نم هدقو

 بوجوب دقنلاو لاقي نا ب اوصلاف طف ٠ءارواملدبقلا اذهو لحل
 لوهحجت عراضم ( دجوي ) مزاج ( ل ٠5) لعافلا مساىف راتثسالا
 اذالاهللا فاضل حل اةرور<:لجخباو لعافلا بان (طرش) اهب موزحت
 لأ عجار هلا ف اضء لا روح ريعذلاو هيلا ف اض-( نهلع)
 لأ ىف رظلا ىلا مهوتاك ليضفتلا لعفا نهال لع اغلا مسا نه رك ذأهيلا
 ةفص ( رهاظلا ) هوت طرشنال لمعل فرظ (لعافلا ىف) رقتسملا
 هيلا فاض هربدقترو رحيظ لادا م (براض ىنءاج) مول عم(ون) لعاغلا
 ةفطاع ( وا ) هلعا براضو ةباقو نوثلاو ضام ءادق ىعملاديرا اذأو
 ىطع أريدعت رورأ 3 ِِء ج ىا فوذدل ا عم ظعللادا سمع (بورضم)

 ليقاق براض ىلع بو ريضم فطءزوجيالو قب اسلا لااثملا ىلع
 ىعثاهوا) دسأ عض (قطان دساوا) هلوقاذكهواقباس ههجورمأم ىلع

 ( ديز رادلاىف ) ب اسلاو < ىلع فطع ( ود ) قطاع (و نسحوا
 رةتسمفرظرادلا ف عملا دي راذاوه.اا فاضماربدهترور#يظفللادارم
 || اقناطم لاثملا اذه نوكيف مثرخؤم أديم ديزو مدخدريخ ل حا عوفرمأ]

 | أ سي الف رخؤم أد ترم عن ةعارقتلا فرظلا نال رظن هيف ندمالإ|



 فلالاو ديننا ةغيص ىلع؟
 ( دنس عجلاو ةينفتلاىلا عجار

 هسا ست همس صم ع رس سس

 *« تذ

 : نما قباطملا لاق دب ذ ال لاقينا زوم < هيق راد الا

 ردهتشم ف رظ هعم ناؤا## ىجباا هوم علب 1و ىلاعت هلوكىف هعم هو

 هركذاكغلبا ول فرظال هعم ىل.ةذ نم لبق هناك ىناي ىفائيذسا
 || بحاص

 ىنغم ىف ماسه لوملا «اضنراو هريسفت ىف فايوكلا
 كفنصمو تيم

 نلفشعبألا فراغلات أ ندليك 54: :هريعالو حابصملا حرش ىف
 طقىل < 9م ب 7

 مح و5 سعر تم سم لقا 1 قينش و زرهاظلا لعاغقلاىف هلع ذيك روس كودي

 ||| رقت_١1 فرظلا ىلعوا هيلعال طف نيملكتملاف ل ىلع فطعء ال#

 لوغشم 0 أآعاول | ) هيلافاث مصنف 86 ماج فعن 3 ةه.ع ىف الرافع ةداهعأ ١ثاف

 لؤوغشم (لوععمللا )لعافلا 8 كانا ( ( ساو: د اكملا بارا

 فطع (امهدوعا 2 ةباكطات ار عاب
 .ريعدلاو قعاتبتلا مسا بشت لع

 ] عجل ةعص ( ىلاسلا )هلا ف اضم ل وعفملاو لعاُشلا ىعتأ ىلا عجارلا

 لئقو زدُقل اى ءأ لوععموارددللا ؟ اواطال د قاطم ا
 لاح

 .[|| ظفللا دام (نابراض نالجر 26 وح ) مخجاو هينثتلا ند

 املعو 0 ءارق ىنعملا دب ىرأ اذاو هيلا قا كاتامر درع
 لوعفمو ص

 تالجرىلاعجار اره هدو هلعاو لعاو مسأ أن رامضو هلع ا ل ال>رو

 (ناتورمضم) ةعطاع ( نزور اور "يوتا نطل عوذ سمح بلورخ هعموهو

 فطع اريدعت ر و رخ نالخر ىنع اح 6١ هدو دحم عم ظفللا, دار

 قع اجبا ارعافق ىءملادب رااذاوو<لودم ىلع
 نابورنذمو هواءمن الجر

9 نالجرولا عجارامهديذ ةلعاق بنان لوعقمم 2
 جو ع بك ىج لهم ه

 ظعدالا داره (.نو ناس لاح احر ( ةقطاع (وا) ن الحر : هءعض اظل

 ديعلاوا ا رهلا ىلع ىطع اريددةترو رع َْق 0 أح ىاهفوذحتعم

 لعاف مسا نوب ر ادضطو مولعم لاجحر ع اح با ارعاف ىعملادب رأ اذاو

 1 الاجر د فص اظفأ وذ رم نك نم دعم وهو 1 مه هيف هلعاو

 ||| دور < لاجر ىنءاج ىادفوذحت غم ظعالاداره(نو ورضم)ةفطاع(وا)

 | لاجر قءاجتارعأف ىغملاذيرا اذاو كم ىئلاوأ 5-5 : رهلا ىلع فطءاربدٌُعت

 1 هعموهو لاجرىلا عجارمه ديف هلغاف بان وعم م انو ورضمو مولعم

 | عوف سم رقتسمرظ (:ادغ ىفو )ل اجحز ةذص م اف 20 رجه نبك نع

 6 لحما دن“
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 أل| اري دةنر و رحيظفللا دارم (الخو) ديعبلاو ابي رقلا ىلع قطع لحنا ||
 لأ ر دعما عا لوعفموا الخو ادع نم لاح ( نيلعف ) ادعىلع فطع

 اوغلا ةيشاحىف ماصعلا لضافلا هركذاذ هل اثءاىف ىنيهام دلا هركذ اك
 ريغال ج- ٌراوا مذلا وا خدملا ماقم ىف ن وكي ىعاريدقت نا ند ةسايْضلا
 بجاملاننالوةىلاق ثيح ةيفاكال هحرش ىف هلودا فلاحو عونمش
 ماكتملا ءاريسغ ىلا هذ اضم ل ام و ذو ك وذو كونهو كوباو كلوخا
 0 ىعاوبدقسب وا كلام نبالوق ىلع أبا نم لاح ةفاضم
 ءااوا ادعىف وهو بد : رعلا ىلع 2 ل 3 وف 2 رودسم ف هرظ

 نا طا | ريدقت رو رءعظفللادا 7 (الخامو) نيرلكتملا قوهو

 ادع ام ىف ام ىلع فطع لدلا عوف م ردّسه فرط ( 00

 نسدل ىلع فطوع اريدةبرورم ظغالا داره (نوكالو ) نيرلكتلاىفوا
 17 ىا ل اءقالا هذيل ةؤص لدار و رك ر همه فرط( بانو نا

 أ باىف تاءاكوادْمأاك ىأاهنم لاح لكلا بوصنهوا باب ىف تاناكلاوا
 هذه ىف راثتسالا ب وجو نعي وهىا فوذحأ دبع - لناع ف ذ موا

 موعأ| ىف ءاج) يلع[ وع ود )هيلا ف ام اوما ) باف اك لاعؤالا

 بارعاو عملا ديرااذاو هيلا فاض اردت رور#م ظفالا دا سم ( ادع ادع

 عجا ر هيف 1 هاري دقت محلا ىلع ى قسم ضان ادعو مولعمموقلا ىت ءاج
 لاح لحلا هي وصنم الجطباو ء ىلا وا قاطم ضءبوا مهنم ىتاجللا لا
 انوكيل نيتدثم نييضامام هنوك عم ءالخ قو هيفدقروهط مدعو موعلا نم
 اهيلا فاضم لولا ةرورغوا ءاشاسالا بابف ىلصالا ىهىتلاالاب هبشأ

 هيف انيلسا اهل لءالوا ماصعلا حرش ىفاكىن ءا ف رظوهو ردقم نامزإ
 اراصتخا ريخالا للاثملا هي َرقب فو ذحما دعلوعذمو بيبللا ةهىفاك
 فطع اربدقت رورحم موقلا ىءاجىا هفوذحم عم ظفللا داره( سبلوا)
 سلو مولعمموقلا ىنءاج با رعاف عملا ديرأ اذاو قداسلا لاثملا ىلع
 : ىجلاىلا 2 قاطف صعب وأ مهنم ىناحلا ىلا 3 7 نعمأ صقان ضام

 ظ يوتا قدص مد_ءاّراج ريغ وهو ث دملا:نع تاذلاب رابخالا موزلل
 مه١أسيق 5 ى اوهسدأ لضالاو ردم قاخلا و هنع ريخا|م ىلع ظ

#6 1 
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 ||| نما حرش ىفادكطق هب ظفاي ل فوذخحم فادطم ىوع د هلال ذيز ا
 ل ا سم

 "يصح عمر دصملا ىلا ريعذعلا عوجيل مدع ل !ءءافالا ىنض -- لاتو ىعشلل :

 ْ بيز قدن الت اناا قمح 1ناو ىالافر دصاملا ' ار نيل عوقوأ

 كيبل فو د2 هريخو هندى هتيم قع دير جارخاب جوال ؟ى كا نم ا

 اهل لالوا موقلا نم لاح لحن دب وصتم هيلع ذل باو ىف لا لالا شبر 5
 ١ مو 5 ءاج. ىلإ هدو لمع م ذندللا دأ ع (اديز نواب الوأ ( فائيزسا

 بارعاق عملا ديوا اذاو دبيعيلاوا بي رقلا ىلع :فطع اريد هترور# ظ
 لا >ار هيؤ هعشا صد ا غرام نوكيو ةيفانالو مولعم موهعلا ىنءاح إ

 : 00 اديزو سعامل * ىلا ىلا ال قاطم ضءد وا مهنم ماشا ْ

 هلوُذ نا لوو فانيسا اه ل ال وام وهنا نم ل اح لكلا هب وصنمأا
 أإ| ةدارملاعفألا هذه نال رظن ةَيذو نوكدالو 5-5 ادع هيف عزاتاديذأأ
 اادج وب فيكذ لماع اهن وك روصتي الف ءاعنا نوكتن اهظاغلااهبأأ

 || ةدارم اهنوكح ةروص ىف اهءزاتت عز انتلابديرا ناو عزانتلا ||
 وهو ف انيتسأ لج اهت ال ددامح ظاعلالا هزه نيد 05 امرا هلو ىنعملا ا

 ديز يهركاو 2 ءاج ل دير ىف رك 0 ءاج زوال ىح هيو كيم ديال امن أ

 || اري دقن عوفرم ( ىناثلاو ) هريقو تيبلل | ىكع ف هب ح رمد فطعلاب ا
 || اهل لحال ةلجخباو هريخ ل عوف رم رقتسم فرظ (يناغلا ىف) ًادتسأا

 ٠ (ةشاغلاو) تثاغلا ةفص 6 نيماكتملاىف لوالا: لج ىلع فطغءأا

 00د دي ز )مولع( و ةكلعلا قف (ةدر خر ب ؛اغلا ىلع فطع

 ترضو أ دايمدي ف ىعملادي رااذاو هبا ق اضم ادق رورمم ظفللاداىه أ
 | اد ملا ربخ لحلا ةعوف سم الذاو ديز ىلا عج ار هيف هلعاذ ضامأأ

 ىلع فطع اريددترورك دي زىا هدو دحم عم ظفالادارم(برذطإو ١1

 ظفالاذا م (برمدب )وا) رهاط.نارءالاق ىعئادي رااذاو وك لوخدم ش

 ديهيلاوا بلعز هلأ لع ل هنرو رب دير ادق وال علا '

 دي عنلاؤا بن رهلا ,ىلع فطع 53 هن را ور دي رز ىأ هو لنوع عمأ 1

 4 هب مور ب رضي و لمالا مال ماللاو ًادجتسم دب رق ىنعألا ديرا اذاو ا

 ٍْ | ماسح الب ادزيمازبخ ل املا هعوف ع ]لاو 12 عجار يق هلعأذ ')

 ]| لوط الا ىف ماصعلا لضافلا هةّدَح اك قماوهو لوقلا بدهن ىلا

 © الوا +
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 اريد#قن رورخم ديز ىا هف وذ عم ظفالا دام ( برس الوا ) ١

 ةيذان الو انشام ديزؤ ىنعملا ديرا اذاو ديعبلاوا بيرق ىلع فطظع

 لطول“ 2و3 سه 15 و ديزولا ع حار هدق هلعاف اهل مهن بزيذيو

 تفطظع اريد_هن دور طقألا داره ( تب ريض داهو ) [أدنتملا ظ

 (برذقالوا برسضتلوا بسضتوا ) ديعبلا وا: بيرقل ا ىلع

 فيطع اريذقت روحي ظذللا دام دذه ئا هفوذحم معاهنم اك
 ظ تارعالاو ةءيرالا هلثمالا هذه ات رااذاو ديعيلاوا > ؛رقلا نبع

 (ديز كنس 2 لوه عراضم( لاعو) لاقيو) ةمدقتملا ةلثمالا ند رهاظ

 فانيسا اهل لمتال ةلخعاو لعاف هلا ىثان اريدقت عوف ماظن 7

 || لاقي لبق هناك نعمللا ثيخ نم اهليق ام ىلع فطعوا ضارن

 ظ 6قاؤ 7 لا) مدعم ريح لدا عوار رم دنع فرط ('ذكو) ديز برن

 هل ىلع فضطع اهل اهم دولا اورخوم اك اريد ةعوق مم

 !| قانأ اواو غطام ءاقلا (الف) ضاّريعاوا فائيثساوا ديرب سد لاعب

 || ىلا عجار ريخذلاو هأ| قرط ( هم ف عرا شعم 0ع 4 فانالو 5 و>وا ||

 || ل اهب ةلوج ىلع فطع اهل لال ةلجخجاو هل_عاق (ريعك 1 )ا

 | خوف مح رقتسم فرظ ( هبشىو )ردا اذا باوجوا ىانيساوا
 || فرط ( اع ) هيلا ف ا ض٠ ( لءغا ) تاغلا ىف ىلع فطع 0
 || ( ركذ) هذفص ل4 ارورحتوا لعفلا يش نم لاح لحنا بوصنم رقتسم
 هج 3 ام ةؤص ةهلجخاو اه ىلا عجار هب 5 لعافلا بنان ل وهب ضام

 تءفلا هش ىف ئاعوعرللا كارو فقرطل قاطني بوصنم ( اذا ١ ش

 | 7 ىاوه ىأ فودخت ادد رت لا عوق مح رهتسع قرظوا

 قط ام( ندجو الهر 1 ىلا اذان نت اكطس ليلا هش راعتتينألا |
 ف اضه لحما ةرورجي الّطياو لعاسفلا بنان ( طرش ) لوهجت
 هناا ف اضف يا زور ريعذلاو هيلا ف ؤ اضم ( هلع هلع ) اذال اهيلا
 نءواركذىف هريعدواأم قع لاح بوصنم (ريغ) لعفلا همشلا عجاد

 قسمت وكب نتف 0 ا هوا ركذف ,ك دىف نكتسملا ن 1 م ىيةسموأ ريك
 فطع ( ماو ) اهنلا ى ا كد كلا ةينثللا ) ردقملا ىف ْنَعا لوعقموأ ذا |
 اس“
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 || (بيزاضديز )مولعم (وحن)عجطجاوةينثتلا ةفس (ىروك نما )ذ تنل ىلع
 عز ادبم دب ارث نعمل ديرا اذاو هيلا فاضم اريدقت رورحم ظالا داره

 لإ روز ديز ىا.هذوذحم عم ه ظعللا دام عيوبي هع براضو

 ! | تورنضهو أد يهدي رة ىعملادب اديرااذاو قباسلا لاثا ١ لع طع اريدقت

 الأ (رادلا فوا نسحوا ىعشاهوا ) نسا ةقص 590 ل
 | ديعم او نيرقلا ىلع فطع فاطع اريدعت رور# ديزئا هووذحت عم [ه:هلك

 ظ | لوه# عراضم (قانقناو ١ اةبو) هليقامم رهاظ نارعالاو الاف عملا ديرا اذاو

 | ةلجطاو لعافلا ثان اريدقت ع وفرم ظفالادارغ ( 6و تز)

 1 ىعملا ثيخ نم اهليقاف ىلع فطءواض اريعاوا قاسي سا اهلل ال

 || لعاف مالغو هريخ براضو أديم ديزف ىنعملاديرا:اذاو هليصقت رضاك
 لأ قاوبلا اذكو) ديزىلا عجار هيلا فاضم:لخ لا رورحم ريكضلاو براض

 1 فائيئسا ل لغغتالف الصوم قدس ظاقلالاهذهنارعا !( ّمتسالف ذر

 ا ْ أديم (زرالا) ل ض7 :الوإ فاح مسالا الا درجت ؛ ةيطربش 2 ( اها اما) ةعطاعوا

 اى يو رج فر> ' قو هع :اوجءاقلا 06- اذ ىنق )زرابلا ةعص (لصتلا) 11(

 | نيخ ليف ا 3 و3 ع رودس ١ فرط رور#لاعم زاجلاو اريدقت هي ةرورجج

 ]| ثيخ نء اهلبق ام ىلغ فطعوا فايثسا اهل لال دللعاو أدّتمملا

 || اهبلافاضم(لاغفالا):!زرابلا اماواذكو ذك واذكقفرتتسملااما ل !.ةدءاكوعملا

 |||[ زرابلا ىلا عجار ًاديم للا عوفرم ( (وه) ضارتعاوا فانيسا( و)

 ْ 1 انرمذ انيزج) لس( ) )هريخ (فلا) لاعفالا ىناكت ىف عقاولا ل اضاملا

 ضام برضف ىعملاديرااذاو هيلا فاض اريدعت روز: ظؤالا دآرع
 ||| نيناغلاىلا عجار هلعاف لحل اعوذ سه فلالاو هلل حتال مجقلا ىلع نم
 || (اه .ذتالو ايرسذ او ايسضيآونانرسدتو نابض واع رمضو اتنرْضو)

 | ىعلاذيرا اذاو هل قاف ىلع فطع اريدعت رور ظغالادا م اهم لك

 ثنؤملا ةمالعل قرد ءاتلاو هل لال محملا ىلع ىبم ضاوم برق | ١

 | | يع ضاع بزمضو ةيداغلا ىلا عجبار هلعا لدملا عوف رض فلالاو ؤ
 ١ الث ةدياز مملاو هلل مال باطخ فرد ؛ءاتلا وهل الن وكلا ىلع

 ا لع املا لبقو ةلعاؤ للا عاو3 ره فلالاو َع ألد .ثءالا فئان سذتلت ظ

 #0 ءانلا »



 أ لعافلاليقو ركذا.ا ةكازممملا اودرقملابسايتلالا مف ل فلالاو هدحو ءاتلا
 فأالا و ىونعم ل اماعد نويتلاب عوق نم جوا د نأ رسذإو 5 عو

 | سحالا مال ماللاو هل. ناب رمضدو نيءاغىلا ع ار هلعاه للا وف يع

 ' هلعاو لولا عود ىه فلالا و 5 مو نجم هد ع : بدا ما انرعضيو
 فذحب فيقولا ىلع ىنبم دك : سداح نما ارامل ىلا عجار ٍ

 ئ ىهن انرنضنو 4 .هانالو هلعاو لخلا ع خ وذم فلالاو ةيندتلا نون

 .هلعاف لدلاع وذ م فالالاو ةشدنلا نول د اهب موزع هيدر صاج | ْ

 لل اروري ريعضلاو لاعذالا ىن ا: ىلع فطع (اهعجج) ةفطاع (و )5
 فلتعار(9) مهلا ةفنص ( ركذملا )لا دالا ىلا عجار هيلا فاضمألا

 مداولا ليص لا زرابلا ىلا مج -ار دره ىلإ . عوق م يي صضاّريعاوا

 فلا دا رم (اوبرسض مول( وحن بخ اول لركذل لامذالا عجب ْ

 مضلا ىلع ِ نضام برس ىعملاديرا اذاو هيلا ف اضظماربدعت زور

 (« مب ريضو) نيا لاجرولا عجار هلعاف للا عوف نحو اولاو هللعالا]
 ضامبرضِف عملا ديرااذاو هلب قام ىلع ف طءاريدهنرو رظفللادا 9 3
 .ةدءاز فرح ميملاو تاط+ فرح ءاتلاو هلل لجمال ن وكسلا ىلع نبدألا
 ظ لعافلا لبق .ةو.هدحو ءاتلا لعافلا ليدوو .ةوواولا وهو فوذ# هلعاوواهل لال ا

 || منب رض ىلا عجارريغلاو ادم (هلصا) ةيليلعت (ذا):ميملاوءاتلا عودت ا
 اهل | تلجلاو هريخا ردت عوذ يم ظفللادا لص (هوي رمد )هبلا ف اضع ا

 اءاىاردقملالءقلاوا اويرعذ ىلع مب رض فظع رادعاب ودهن ةيلءاعت

 .اؤرط هنوكت لوقت هلا ىلعو ليلع:#فرخ ذا نود. لوعل | ىلع م ...سدن اناثم]

 الأ اهيلا فاضم لخملا ةرؤرحم ةلجخاف ماقملا نعادا فسم للبت رذ ْ

 لأ دارم امهنم لك ( نوب رمضتو نورضي و ) بيبآلا نغم ىف ام ذالإ]
 |امه5ىن ءلاديرا اذاو ديعيلاوانيرقلا ىلع فطع اردت رورم ظذللا | ا

 8 امهلعاؤ دا عوذ ضصواولاو ىونعم لماعي نونلاب ن ناعوفرد نالت ظ

 || ىلا عجارا ريضلاوديعيلاواسي رولا لع ف طع ( اهءج) ةفطاع وا

 ظ ضازعاواق انيثسا (و) عجلا فص (ثنؤملا) هيلا فاضملاعفالانا
 ا هرخ 1 (نونلا) تن :ولاع 5 ىلا ىلاعجار ادن للا عوف ره( وه وهز



 * هذ 2

 ًأاذاو هنلا فاشعد اريدعت رور طظفالا دأ ع © 12 مولعم و2 (

 | اد! عوذ_ مثونااو هال الز وكسلا ىلع ىيهضامب رسضف ىفعملادي راأ|
 وس م يمس موي و م م مح مح مح سم سم ع حم سمسم

 و نسا و نيرمضباو نب رمضتو نب سطو و ناب رسضو ) هلعاف
 ىلع فطع اريدقتر درو ظفللا داع !هنءلك ( نب رسذتالو نب رتطي
 ءانلاو هلل ال نوكسلاىلع .م ضام ترسو ىقعملادي .رااذاو هلءقاف

 ةستلا 0 الاي ةدئانلا ميلا ن ٠ ةادبم ىلوالا نونلا و باط+خ قرح |

 وعش ا ىلع ى.“ع راكد برسطيو هاعان للا هعوق مح ةيناثلانونلاو

 برعم هنأ مهضعل لاَ ناو روهتجا دنع ىواعم لماع لحل خوق سه

 هلءاؤ للا خ وذ سم نونلاو ىيهام دال بي رغلا ش2 ىف[ أريدعت ع وذ مع

 نوكسلا ىلع ق.م نإ سك و مالا مال ماللاو نبرذت بارعا اذكهو

 نوكتناا ىله ىندد رضاح ما برمذاو هلعاف نونأا و الحم هب موز
 لوكس ١١ لعن 3 .هبرعاهو ترس! برعادإو ةيهانالو هلعاف نودلاو هل هلال

 عوذ سهرة تس فرط 6 كاقو) اههلعأق ن نون :لاو اهي الحم امور

 0 مع بطاغلا ةفص (درولا) درءيلاوا بيرقلا بع فطءلتلا|
 اهكلاىلا عب >ار هيف وعما صقان ضاد تاك 2 هدد ناكل مده هريخ ظ

 0 ءاوس 5 فو ذحن هريخ أدم درعأا,لدو 1 0 نإ و درؤملا

 لع فطء(ملكتملاو)ار 5 ىلع ف طع( انوا ) )اهلية الن اسي 3
 دحوتيا قلطم لوعفمواادرفنم نعع ملكتملا نءهلاح 07 هدححو )نطاغل

 بالا ) هيلا فاض راكتملاىلا 5 1 6 هنم لاح هتلججو 0
 لحلا بوصنهوا ملكتملاوا نطاذملا ةَوص لا ر ور رقتسم قرظ
 فانيسا (9) ابهئا فوذحم أ دي هريخ لكلا عوذ ضوا امهنملاح
 نينه لصتلازرابلا ىلا ىلا عجارأد بم ل21عوذرم (وه) ضارتعاوا
 روز ظةللادا 7 (تبرض) مولعم 4 و ) هريخ (ءاتلا) نيروكذلا

 هل لحتال نوكسلا ىلع غب .هضامبسذضقى نءملاديرااذاو هيلا فا 5 ١

 لعافلا نع ريعاذا و ماعلا ىعت[ب ى رميعتلا اذه هلعافلدملا عوفر 7 رعتفلاو

 أ | منغلاىلع ىنب هاو سسك لاىلع ى ََف قو مط لا ىبع بم وتو صاخلا ةعدأب

 | تو مضلا لع نم ت لوذت نا كاو برضا لعاوف الحم تاعوف م
 0 «ننسول



 دي 1 0

 أ توكنال ذا نيبلاطلا ضعب هلوعت لا ىلع ب٠ تو رسمك |ىلع بم ]

 0مانااكع) هحورشو بدبألا تقم قةدحو ل صغام ىلعاذكم مشا ||
 أ| نيكعلاب ليقو برءيال ذيع ماصعلا لتضافلا هلاقاك أرقبالو ىرباذه |
 1 دابا كو هيت ايو ام وينال :سهفرظ تاكر#ب هلوقذتيكا
 تاك رن ر اكل ىأ هل ةرص ل4 ارور وا وو هدا لا ليثغلا نعم |

 فاض ءاتلاو تاكرح كاكوه ىا نفوذ أدي مريخ للا عوف سموا
 8 قتل راس( لونا هعم ) ديعبلاوأ اوا بم رعلا ىلع فطع( .( ملكت :لاو ) هيلا

 هيلا فاضمزيصلاو هلعاق (هرغ) م اك: ىلا عجار هيلا أ طب لااو

 | ماكتملا نم ل اح لحلا هبوصنم ةيلعف هلجج دعم وهو ىلكتملا ىلا عجار
 ![ةيسم لا 8 ابان هدرءم 0 :ملاردعت هل هوصض 0 هير

 ٠ تلجطاورةّومأ دتبم هريغو مدع مرب لا عوف م رقت فرظ هعموأ

 ظ 2 :ها11ق) ى'يئسا اهل لالوا ملكتملا نملاخ لحي اه ب وصنم ةرعسالا
 وه ىاف ود أدةهريخوا هدم لاحوا م اكدملا هوص رقتدم فرظ

 نضض اًيعاوا ف اًنيدسأ (ا,>رسقملا نصح 9 قاطع ل وغمم ( مانضنا)

 ا روكذملا ملكمملا ماكتملا ىف ل صتملا زرامأاىلا عجار أدّييم لف اع وذم (وه)

 دأرم (+ريسلاب اس موأعم وح) هريخ اريدقت عوذ لم ظعالاداىم (ان) .

 ٍ ى.٠ضام سن رمق عدلا لو ءهرأب) ذاو هيأأ ىاطف اريدت رورخ ظفللا

 آ| ى رظ( ةنطاحاىو ( هلع اق لدا عود سعانو هل ل ال نوكسلا ىلع

 || قات ىفوا درغملا ىط الا ف لا ىلع فاطع للا عوف ع رقتسمأ
 ظ قكزا بلاطأا ىلع ىخالاكىف ةلكمنع حب ىلكتملا ىلع هعطعو لاءفالا ظ

 5 قاطو ةيط ام اّذلا هد رةتسم فرظ( رغف) ةطاخاوؤرص (ةذ 10

 !| ىارةددنملا فرظلل ىزرطظ ليقو ئه ىا فو لمع ابتدا دإلول اهنم

 نضاّريعاو ا ىائنما ( )هيلا فايس اواخفا زور (ىذد ىذا .طاختا ىف

 || ةروكذملا هبط لا ف لصتملا زرابلا ىلا عججا رادتبم للا ع عوذ م ( اوه)|

 1 اربدقن رورحم ظألا داع 66 0 ١ ) ماولعم ( ود وع ) هريخ ( ءايلا) 1

 ش لهاعب ن ولا عوق سف ع راضم نيب سذتق ىعملاديرا اذاو هيلا فاضم

 | شفخالا لاقو روه#بادتعاذه هيف هلعاف ل#اع وذ فءابلاو ىوتعم|
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 : ىب راو )نسسكلاب كيثأ هيو هلع أقو ةط الا ةمالعل قرد ءانملا ْ

 هلبق امىلع ىطع اريدقت رور#ث ظذللا دارع امهنملك (ىب رضنالو |إ
 ىلع ىئبم هبط اع ثنو درفم رض اح سها ىب مضاف ىنعملا ديرا اذاو
 ى<بأذى رسذاو ١ هلة ان ءاملاو ن نيد سوم ااد:ء هل لحال فقولا

 0 ) هلعاؤءايلاو نون ١١ ف م اه موز هب ة.يطا# ثنوهدرغمرسضاخ

 0 صقتللوا فائسشسالا دردل ةنطرتش(انا) ةفطاحل وأ ف ا!يثعا

 اهلل ال ةلخباو أدتمملاريخ رهاذو هبا اوج ءاقلا ( زغلاته) اظو )دميه

 أاذكفر مكملا اما ليق هناك عملا مي [هل 8 فطعوا قايتسا ظ

 الأ ةيطرش(اذار فانينسا (و)|ب ونعماما ليدعن وكيفهرخآ ىلا رهظملااماو
 لوه# ضاام (دنسا ) اهب اوجوا اهطرشأ فرظ لحتلا ةبوصنم
 ىل د اعلا تب هان( 1ماعلا ءاعلا ) ره ظملا ىلا عجارري عدلا و ددسان قاعتم (هيلا)

 اذال اهبلا ف اًض.د لحما ةرو رحوا طرمثلا لءف اها لحال :هلجخلاو
 طرمشلا باوج اها لال لاو هلعاف (هدارفا ) عراضم (تد )
 هإ2 و هنلا قاضهرو رح بد رعلا هل ىله اعلا ىلا عجارلا ريعدلاو

 ريعطك هريعصو 0 ا ع يووم لوعفم ىصنت كيه /|

 أ( ول ) ةامعلا ىفالتخا ىلع ةفطاعوا ةيضاّرمعاو ا هيلاح ( و و ةدارقا
 | ىلا عجار هي و نعدأ نصذأن ض اه ( ناك ) ه لصولل طرم قرح

 يارا ل هب وصال او هريخ اري دقت بوضن ام (ىنثم) ره اظلا
 ضيعت ىلع فطعواض اًريعأ اهلل حالو اواولا طا ارلاو كيم لع اف

 نال ا يعي بتاودو اعو#ثوا ىثم ن 35 منا ىار دعما طرمشلا

 ىذزا ىقاذك ىو نول باول نير ىف ىلا ؟مدقتملا هلجلا

 دار ( نادي لا برمض ) مولعم (وحن) ىثملا ىلع فطع (امودجتوا)
 ظ ضامه.برضف ىئعملا ديرا اذاو هيلا قاضم اريدعت رور ظمللا

 || رورحم برضوا هفوزعم طظفاادأ مع (نوديزلاو!) هلعاف نادي ارلاو

 001 نو دب لاو ض ام برد ئءلاديرااذاو هلقام دام ىلع فطع اري دقن

 ا.( الاب موزجم صقات نضام ( ناك ةبط رش (نا) ةغطاع (و) عاف
 ظ لعفاهلا لال هلجاو ن اكريخ ( ثوم ) رهاظلا ىلا غجار هيف معسا

 *# طرشلا



 ا 6 3
 ا جب

 وص ءرقيسم فرط (نييفدتالا نم) انيؤم هسه[ اين كس همنا |
 ريخوا نأك يا نموا اهي هدى ن 1 1| نملاجواهغصلا دهب ةغصلجملا

 لاجواناكاري جدءيريخو اك دول هثلان ةفص(ادرغم)ربدتؤ ناكلربخ دعو

الا: نك قوا ايعيهح ىف نكتسملاو هوأ موأ ناك ممسأن نس ظ
 ىعا لوجغموأ ن نسمد 

 لثم ( الصنم .) ادرؤم د فطع ارب دعت ي وضم .(ىشوا)ر دهملا

 واط (لاس) |ماعب ) عزابتلا ىلع ىثموا ا درؤمىف نكتمبملا نم لاجواادرغم

 عراضم ( بج )روك دما ثنوملا ىلا عجار هيلا فابطمرييكلاوالضتع

 ةواغلا رمتعا نا ى ونجم لم هاعب عوق صوا هو اجلا رعدعل لنا ناب ٍموْرج

 ف امم ريعدلاو بح لع أه 06 ةنأت) هليصعقت 3 حا 4 ارا ىلا ةيسنلاب

 ةيطرسشلا ةلجطباو طرسشلا ءازج اهل لحال هلجطتاو لماعلا ىلا عجار هللا

 (ناك ) ذيط نش (ْنا) ةقاسلا ةيطرسألا ةلجخلا ىلع بفطع اهل لحال
 (اؤرصتم) لماعلا ىلا عج ار هيف هوشأ اه لخا موزي صو ان ض م

 طظرشلا لوذ اهل لحال ةلطاو ن كرب ضاع ند اهددو ءارلارسسكب
 ماولعم (وحن ).هشين أت بحنىا هليقام ٌدئيرقب ايوجو فوذحم ءازيجلاو
 ( نادنهلاوا ) هيلا ف اضم اربدةترورجم ظفللا داره (دنه تي رمض)

 هليقام ىلع فىطغ اريدقب رو رح تب سك ىا هفو بحت عم هلهفالا دارج

 دنهو تنؤملا ةمالعا ف رجءاتلاو ضام برمؤؤ امهيفىئعملا ديزا اذا و

 اريدَعُت رورحم ظللا داره( هتيراج دب راض ديز و) هلغاف نادذهلا وا
 هبا اضو أدم ديف ىيعملا دي را اذاو ديعلاوا رقلا ىلع فطع

 ًادبملاربخ اظل ةعوف سمج ةبك يه دعم ى هواهلعاف ذب راجو لعاق مسا

 (اذ6.) كاظعاوا ىياانيذسا (و ) ةيلا( انضم ىلإ ذ ىلا عجار ريجطلاو

 ةلجخلا و يكدلا ىافو نات للا عوف م رقتسم فرط
 مكللال [ةدناك ىعملا يس اهلذقام ىلع فظغوا ىائيئسااهل لمعال
 اذا م 521 اذيكو روك ذملا تنْؤملا ر هاظىلا:لماعلا دنسا اذا اذكه
 | قوم م تك فاكللوا اذك ىاروتسما فرظالفرظل هلا ب وصمة يفرط
 | ميكللاو ىامدقتامدني ردن فودحم اهياوحو ةيطرش ليقو هند هب ذسفلا

 |ةلجاو لماما ىلا عجار هيف لعافلا ب ” ان. لوههجم ضام (دنسا) اذك
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 دك ١ د
 ص حسم صدع

 |( 2-لا) دنساب قلمتم ( ريعطللا )اذال اهبلا ف اضم لحما ةرورجت
 هيلا افاضم ناكناو هئاف ثنوملا نم لاح بوصنمم ( ريغ) هيلا ف اضم
 ن اكهماقم هيلا ف اضملا دم اًقاو ف اضملا فذح حدامل هنا الا اظن
 لوعغمواالا نعم ناك اذاهنم ئئلسمو ا نعمرجلا فرح هطساوب الوعقم
 نكتسملا نملاح ليو وهىا فوذحمأ دنيمربخ عوف موا ردقملا ىنعا
 وهو ىوغللا ىلا ج ىلا جالطصالا ه انءمزع طظعالاب ارخا هيفو ثنولاىف

 هيلا قاضم ( عجب ) هللا نئدعل و 4 اضلا ايضلا كاوفلا ةشاح ىقاك وم ج5

 ةغصلاد عب ةدص(لقاعلا) مجلا ةؤص( سسسكملا) هيلا هيلاقاضم ( ركذملا)
ظدالا م (تب رضما 5-3 9 مولع 5

 قطبا اضم 0و 

 (ذب راضوا )ادت * لكلا ةعوف رم اللوإباو دنهىلا عجا 87
 ظ مدقملا لاثملا ىلع فطءاربدقت رور#ت دنهىا هف وذحت عم ظفللا دآم

 اه.ةاهلعأف ف ل لع أف مسا هب راضو ادم كي هذ ىعلاديرااذاو

 : ةفطاع ( و )أدم تمااربخ اظل 4عو3 ىع دكا ص هن ى هو د :هىلا هو دنهىلا عجار ١ء

 ْ لوخ 37 ىلع ىطع ايد راو ظدعالا داع ( تطالب نس اطلا نيجلا 0(

 ) ةعلاطوا ٠) هريح تءلط ؟لجو دسم سعشلاو ى 107 ديرأ اذاو وح

 ريعضلاو ىت الا زوجي فرظ (ا.*ريغىفو) هب راضو ابارعالثمهيارعا
 6 زن روكا ثنولا ريعكو قيقا هت نا ميروب َر مخل

 نأتل هيلا كاشخ ول اع) ةمدقتلاةيطر ثلاهلمملاوا ذك مكملا هاج
 ٠ 7 لا ىلع فىفطع (مرين ذنوأ لبو ) ريع عجار لماعل هيلا فاض مريئضلاو

 صقان ضاه (ناك) هبط انبس(نا)لماعلا قا عجارهيلا فاضمريعضلاو
 اهلل حمال هل هلمجلاو هريخ (اننؤم) ريعىلاع حار هيفوعسا ير لدملا موز

 مولعم ( وحن ) مدقت ام ترش ل فوذحت ءازإاو طرسشلا لعف
 هيلا ىف اممم اريده رور# ظمالاد ردع 01 سلا حلطوا تءلط)

 هلعاف سعشل اوثننأت ف ر>ءاتلاو ضام تءاطف ىعملا ديرا اذاو

 ١ | قياسلاو# لع فاطع (وح) ةقطاع( و) سك< هللا علط بار 2 اذكو :

 *# تراس 4

 م



 دك 1/1 +

 ( دي را اذاو هيلا فاضم اريدقت رورحيظغالا دام (ينارلسؤ ا ثراسألا |
 بيرةلاوح ل هضطع(وخحن) ةفطاع(و )رهاظط بارعال ا ىعملا

 هيلا فاضماربدقب رو رعظالا دا ص (تاثيوملا ءاجوا تءاج) ديلا وا

 دس قلاع ىلع فطع يس )رهابظ بارءالاق عملا ديرا اذاو

 اريدقت رورحم ظفللا دارم (ةأ سها مويلا ىضاقلاءاجوا 0 ديعبلاوا
 تدنأت فزحبءاثلاو ثنوِم ضام تءاذ' ىعملاديرااذاو هلا فاباضم
 ىدعتدو ءاج نا مدت دقو هلي رص هل لوءفءماظعل بوصام ىكداقلاو

 ةأرماو ه|فرظ مويلاو لاصيالاو ىفذحلا رابتعاىلا ةجاحالف هسفنب
 ظذالا دانه (تءاج لاجرلاو ) ةأ سما مويلا ىضاقلا ءاج اذكهو هلعاف
 لاجر اف ىنءملاديرااذاو ريخالا وحن لوخدم ىلع فطع اريدفترو رن

 ىلا عجار هيف هلءاف تملا دم الغ ءانلاو ْيْنْوَم ض ام تءاجو أديم

 ( اًؤاجوا ) ًادتيمريخ للا ةعوفئم ةلجخباو ةعاجلا ليوأت لاجرلا
 هل فام ىلع فىطع اريدقت راو رك لاحرلا ىا هقوذحم عم ظفللا داع

 ملا ىلع ىنيهركذمعجج ضام اًواجو أديم لاجرلاف ىغملا ديرااذاو
 أ هعوف م ةلتطاو لاجرلا ىلا عجار هلعاف ر هلعاف لحنا عوذ رم واوااو هلل مال

 اريدقت رورحي ظذالا دام ( 1 للا ءاجوا تءاجوا ) أدّنملا ريخ لحلا
 م دهام رهاظ نارعالاف اف عملا نايل را اذاو د ديعيلا واتيرعقلا ىلع فطع

 بخ لحما عوف سه (ام) 1م) ادرس( ثنؤملا ( اظل ضارريعاوا ىائيئسأ !(و)

 رح 5 ايمو هلعاف(ةمالع)امىلا مجأ رلا ريعضلاو رد ردم هيم ق ةرط 7

 هتاصوا امدغص ةيع*الاوا ةيلعفلا نإلاو أو مدةم ريخ رعتسملا فرظلاو فرالاو

 نكتسملا اهريعك موا ةمالعنم لاح (اظفل) هيلا فاضم (ثدنأتلا)

 يفييلا نقراطلا ردم نيل نع ريس وأ ةطوقلم عع ءعرومسملا فرظلاوف

 اوك ىا'ف وتوأاريدعت رقتسملا فرطلل قلم لوءغموا هلعاقىلا

 فطع ( ًاريدقتوا ) 1 اظغل ناكءاوس ىا ردهملا ناكريخوا ايظفل

 | ًادنيم للا عوفرزم ( ىذ ) ضارتعا وا قانبثسا (و )اظل ل ظ
 قلعت (اهنلع) ءاقلكس (قوقولا) هريخ (ءاتلا) ةمالعلا ىلا عجار

 نءلاح(ءاه) ماللاو ى لالا ىلا عجارريعلاو هل لعافلا تت اوفو قولا :



 ضاع <

 | (سشو) لشي) هيلا فاضم اظفاةرورم (ةلط )يولع (و) اهيلعريع#
 . | (ةروصقملا) ءاتلا ىلع فطء(فئالاو) ذل ٌداْظ ىلع فطءاظغل ةرورجت
 ْ | (ىوعدو)هبلا فاضما اريدعت هرو :رخ( للي >) مولعم )ع وك)ف لالا فض

 || ءاثلا ىلع فطع عوفرم (فلالاو) لح ىلع فطع ازيدقت ةرورجم
 ْ 008 (ءارج )مولع ) وج) فلالا ةؤص (ةدودمل (ةدودنلا) 0 ةروض هلا ف لالا ىلع وا

 | قانئسا(و) اهيلا فاضم ةفرصتءريغ اهنوكل ههقلاناظفل ةرورخم
 ةمالعلب ثنوملانوك ىلا هراشا ًاداتنم لدا و9 ىم يمل ضارتعاوا

 | ثنوملا نوك ىلإ هراشا | هراشا ليقو هحرشق داتسالا لاو زكح ثدنأتلا

 ا رق "هنيه فرط (ريغفف (رغىف ) ةدودمل اوا دونما فلالاوا ءاتلاب اس تلم

 : ةفرمدتم ريع اهنوكل ةيعلاب د هرور#ع (ةثلث) ادت اريخ لحما عون وق سمح

 ل| ايهتنع قلعتم ( ة رسشع ىلا ) اهّيلا ف انعم ثدنأتلاو اهسغنل ةيلعلل
 ءاغلا ( ناق ) اهقوفامو ىا فوذحلا فوطءملا نم لاح وه ىذلا
 .(|| نا مسا ( اهركذم ) لعفلاب هبشم فرح ناو فانيئساوا ليصْةثلل
 | لك اع ةرسغ ىلا اهةوذ 1 ثلث ىلا عجار هيلا فاضم ريعذلاو
 0| .ناف عملا نوكيف اهليقامة يرش حلا را طوف هثلت ىلاواددعاو

 | ح وذ ع رقتسم كؤايلسا ءانااع) اان ) ةرسشع ىلا اهقوفامر ركذمو اهركذم
 ١ اهرك نم ريئذك ريعذلاو نأ مس | ىلع فطع (اهّتس) ناريخ اربخ لكلا

 فطعءناريخ ىلع فطع 7 ع وذ ىح روددسه فراظ (اهفذح )

 هيلا فاضم ريمضلاو دحاو لماع ىلوم*# ىلع دحاو فرد# نيئيشنا
 1| الجباو هريخاهفذحو أدم اعوفماهدنوم نوك زوجيو ءاثلاىلاعجار
 (ود2) ف انيئساوا هآاهركذم نا لجن ىلع فطع اها لال ذئني>

 اهليقام ىلع فطع ( ةوسن عب راو ) هيلا فاضم (لاح (لاحرذداث) مولعم

 ] (فنكو ) اهباود>وا اهطرمشل فرط لدا هب وصنم هبط رش ( اذاؤ)

 ||| لحما عوف م ءاتلاو بطاخم مولعموا ثوملا همالع ءاتلاو لو هجن ضاع
 | لعافلا بئان ةفرصت:هريغ اهذوكل نيوثثالب ةعوفرم ( دثلث) هلعاف
 0 طرشلا لعف اهل لإ #0 1ك ءوا



 انيس اا ع
 . كتبكر فرظ ( مم ) اسهقوف امو ىا فوذه#لا فوطعملا نم لاج وه
 اهنوكل ةضفل انةرورح (ةرمشع) ةغستملا ةثل نملاح روتسم فرظوا

 (ءاتلا)ٍبطاخم مولعمو | لوهم نضام (تدنا) اهلا فاض هدؤرصنمربغ
 با وجاه لحالايزجباو تدثال هب لوداقم بوصنموا لعاشلا تأت حوش معن
 ىلع فطعليقو ضارتعاوا انيثسا لحال ءيطرشلا "هاو طرمتناا

 | ق)ليصفتلا لعهبارعا نم (طقق) تدثال فرظ (لوالاىف) اهلبقأع
 || مولعم(وم )ريمالا ماما ةعجلا مويتبرمض لبق نماضإاه ف رظ(ركذللا|

 ىف )ةفطاع(و) هيلا فاًضماريد ةُررورحم ظفللا دارم (الحرر شع ك2)

 فطعالحبوص:مواريدقنهيدورجم ىئاثلاو تبث, ق لعشر ج ضرح ىفىناثلا
 قلعتمرج فر>ىف(ثوملا ىف ) هيارعا م دق ( طق )لوالا ىف لحم ىلع

 ركّذملا ف لحم ىلع ىفطءالحم بوصنمو اظل هب رورحم ثْؤملاو تاثأب

 ||| مولع» ( وحن ) دحاو لماع ىل و م** ىلع دحاو ف ري نيديْش فطع
 || (ثينأتلاو) هيلا ف اضم اريدةتر ورحم ظفللادا ع (هأ سماةرشع تاث)
 لحال دلججلاو هريخ لدحلا عوذرم (اه) ثدنأتلا فص ( قيةحلا) ًادتبمأ

 رةتسفرظ (ةلازا) ثدنأتلا ةءالع هيفام ثؤملا لجن ىلع ىظع اهل
 روم .ادنبموا هلعاف (ركحذ ) ام ىلا عجار هيلا قاضم ريهضلاو
 هتاصواام ٌةْوص ةرعسالاوا ديلعفلا ةلوطاو مدقم ريخرفتسملا فرظلاو
 لولا بوصمو لحرخ ةفص لدلا عوذ رم رهتسم قرظ (ناويلانه)

 ربدتف دعب هيفو هلازاب ريعك نملاط لوقو هنازانف :كتسملا هريغك نم لاح
 ش ةأ محا ىلع ىاطع (ئقانو ) أهيلا ىاضم ( ةأرما) مولعم ( و2

 || هريخ لحتلا ع وفم رقتسم قرظ ( هف الخ ) ًادتبم ( ىظفالاو ) ظ
 ||| هرخآ ىلا ام قيشلعأ ثين أتلا ةاجج ىلع فطظع اهل ل التةلذلا و

 مولعم (وحن ) هيلا ف اضم قيقحلا ثدن أثلا ىلا عجارلا ريىّدلا و
 أديم ( مجللاو ) ةفرغىلع فطع ( سعسو) اهلا قاضم (ةفرغ)
 ! اهل لدال لجل و هريخخ للا عوفرم (1ه) مخل ةفص ( رك

 (ةغيص ) ضام ( رنغت ) فانيسا ليقو ةديعبلاوا ةبرقلا ىلع فطعأ
 ريمذلاو هيلا فاضم (هدرغم ) هتلصوا ام ةفص الجلاو هلغافإ

 ١ [|| (عجو) هيلا فاضم (لاجر) مولعم ( وحت ) هيلا ف انضمام ىلا عج



* 

 هريخ للا عوقررم اميل ةفص( اادللا)ةيلايق م رك كذملا) 0 ظ

 (رخآ) ضام (قل) ةديعبلاوا ةبيرقلا ىلع فطع اهللخال ةإجلاو
 .هلعافأ واو )ام ىلا عجج ارلاري هلا ىلا فامضو هيلا فاض( هد هدرؤم)هلوعشم

 تنانلدلا خود (ام)واو | ةوص (مو.2) هتلصوا|مودص نإوجلاو

 1 وام ىلا ع از هنو هلءاؤرةةسفرظ (اهلقإ 5( موعصملل اعافلا

 واوا ىلع فطع 2 ل وا) هيلا فاضمواو || ىلا عجارلاريمذعلا اوهتلصواام

 ا لعاقلا تنان لكلا عوف رم (ام) ءامل ةنمدع (راؤس "ا

 هيلا اضم ءايأ|ىلا عجا رلاريدلاو هتاصواام ةفصقيباسلا هلق لثم

 فطع ليقو ءايلاوواولا ن . ٠ نى حالا دحا ىلع فطع ( 0

 فرط ( ريغ ىف] ى) نونأ هقص (ةعخوتفم)ر دتق لم 8 5و واولا ىلع

 هيشمفرد> ناو ليضفتلل ءاغلا (ناذ) !هلافاضم (ةفاضالا) قملا
 هيف لعافلا ثان لوهجت عراضم ( عموم نا مسأ (نوتلا) لعقلاب

 فذحممل فرظ ( اهيف ) ناري> للا دعوف ةعوف م لماو نونلا ىلا عجار
 رور#ء طفالادا ره (نومسم) مولعم (وح) 2) ةفاضالا ىلا عجا ربل

 لع فطع اريدقت رور# ظفللا داع (نيئسمو ) هيلاف اضم اربدعت

 الم .امز عج ةفص(ملاسلا )هيلا فاضم (ُتنْوملا) أدتبم (عمهجو) نوملسم
 | 1 ]ئةو اددبرتلا ىلع فطءاهل لالا اووربخ لدملا عوق رم
 عججا ارلا رنع كلانا فاضمو هيلا ف اضم 001 هم هلوعدم ( رخ 1) ضام

 ) و2 )فلا ىلع ف طع (ءان (ءاتو)هتلضواامذئصتةلخلاا وهلعاف(فلا)امىلا

 ًادئبم (ةيتأتلاو ) هيلا فاضم اريدقترورظغالا دا رع ( ناؤسم) مول عم
 ةديمرلاوا ةييرَقلا ىلع فطع اهلل الل جلاو» ريخ ل ملا عوفر (اه)

 ريع ىلا فاضمو هيلا قاضم (.د (مزدرغم) هلودغم ( نخا) ضام (قمحل) |

 فلا فلا [اعفطع(ءانوا انوار !صوأ امس للجطباو هلعان(ىفلا)ام اهىلاعجار

 (اهلمق) جوتن لع اغلا تان للا عوف رم (ام) ا هدض ( حوتفم (

 (نونو) هيلا فاضمءايلا ىلإ عجارلاريعضلا ودل ضوااج فشلا يبول
 ||| فرظ ( ريغ )نوت هفص(ةروسكم) نيروك ذملا نيرهالا دحا ىلع فطع
 || فدحلف رظ(اهلف )فانيئسا(و ) اهيلافاضم (ةفاضالا) قحلا|

 + ا الا دلع
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 - هزت



 | ديك ااه

 أ[ لعافلابئان لوهجمت عاضم (قذحن) ةفاضالاىلا عجار ريهضلاو ىلا
 اربدقت رور## زخهالا دارس( نا نارسم ) راغب( وتل نونلا ىلإ عج اردش

 ب هلع .ةأه ىلع ف طعارب ربدهنرورخ طظعالادا سم( نيلتسمو) 0 ىاضم

 عجج هفص رور#ت ( ورم (ريغ ) هب |! ىف اضم (عجج) ًادتبم ( . لك ) فانيثسا |
 هيلا فاضف نبع ) عجج ) ج ( حرسشلا ق 3 داتسالا لاق اك هم ىئلسم بوصخوا

 هنوكل) أدم ريخ(ثنوم) عج ةفص (ىلاسلا) هيلا فاضم (ركذلا)
 هللوعفموردقملا اذكه انمك واريخلاو أدل نيب ةيمكلاة دينلا قاعتم
 ىءعوه ىا فوذحن ادم ريخ لح | عوف صح رهدسم ف رطوإ هولعتل

 رورجم بد را هلحم لكىلا مج ارلا ريعضلاو هآ هنوكل ناك اذكه هنوك
 بوصأ :هرةتسه فرط (ءم) نوك مس أ عوف م دبعبلا هلحتو هيلا فاشم

 در2# طرشس فرح ( اماو )هيلا فاضم ( هع . ةع اجلا ) نوكريخ للا

 (ملاسلا ملاسلا) هيلا فاضم ( رك .نكذملا) ادرس (مججا (مج) ليصفللوا قائيئسالا |

 اهلججباو هل عاف( ريكذت) عراض »بي و ةيباوج ءاقلا ( بش عجبا دفص
 فطعوا:فانيئسا اهل لحال ديعسالا تاجا وأ د ملاربخ لاما عوق م
 | عجاراا ريعذلاو هيلا فاضم ( هلم اع ) ىندملا ثي> نم اهلبق ام ىلع
 لوقتو ليصفتال ءاغلا ( لوقف ) هياا فاضم ىلاسلا رك ذملا عجج ىلإ |
 (نولسلا ءاجسو بط الاب نم ةرابط تنا هيف هلعاف بط انعم عزاضم|
 ض ام ءاعف عملا ديرا اذاو لولا لوم اريدقت بوصنم ظفالا دام

 هفو ذحم عم. ظفللا دارم ( هورمد ان دعاق لجروا) هلعاف نولسلا و
 | ضام ءاعت عملا ديرا اًداو هلبقام ىلع فطع اريدقت بوصنم ءأجىا
 رفضا اق فجلو دعاق ل ءاقهورمدانو لجر هوص دعاقوو هلعاف لجروأأ

 | اهلم زعل زر: لما: ةج ونمت رقم زا ( اورد: لعنوان عتبلالا
 لماعلا ىلا مجار هيف لعاغلا بان لوهجت ض ام ( دنسا ) اهباوجوا|
 اذالاهب 1 ف اضم لحنا ةرورثوا طرششلا لذ اها لحال لاو | ظ
 رك ذملا عجج ىلا عجار هباا ف اًضهريعع /او دنساب قلعتم (هريعضىلا) | ا

 ل ركذملاعجج ىلا ع 3 رلازيعضلاو هلعاف (هنوك ) عراضم (بي) ىلاسلا ظ
 ظ |ةلجلا ونوكمعءاع ديالا غو مل فاشل ندر تف ناقل هلم ماسلا ظ
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 | ضاؤعا واف انيئسا اهل لال ةيطرسشلا لج اوط .ريشلا باوجاهل نال |
 أ رهاظ ىلا لماعلا دتسا اذا لي هناك ءملاثيح نم اهلبقام ىلع ف طعوا ||

 ظ (امجن) معا هر هرب. م7 ىلا دزسا اذاو هلماو ريك ذي يدي ملاسلا رك ١) رك ذملا عج

 ا طغةللا دارص ١( ٌزاج وللا ) هولعم ( و2 )اء: ةص(ازكذم) ن وكريخ

 || ض م اًؤواجو أديم نواسلاو عملا ديرا اًداو هيلا فاضم اريد رورحم

 ظ ]| عوف سالجلاو هلعاف لجلا عوف رم واولاو هل لحال مضلا ىلع ىئبم
 ||| نولببللا ىا هفوذحم عم اظفللا دارم (نوثدجي وا) أدلبملاريخ لحما
 نوال او ىنعملا كن اذاوقب ايلا ل اثملا ىلع فاء اريدقت رو رح

 .خ عوف صواو ]او ىونءملماعب نونلا عجاوق ص عراضم نوثيجنو ادم

 ظللادا ص(نئواجوا) ًاديملاربخ لحلا ةعوفرم لاو هلعاق لحما

 دنيعنلاوا تب ؛ رقلا ىلع فطع ارب دعت رورحم نولبسبملا ىا هقوذحت عم

 ْ 52 اب هش هلعاف لعاق مسا نة ا نولبسملاو ىعملاديرا اذاو

 الأ ةعطاع )و ١ د_الازجم اولا 5 عوف صح رك نح هع دوفقو أآدتسملا ىلا

 ِْ ةيلأف اضم ) ركصذلا) أدم (مج) لبيصفتلل طرت ريس قرح (اما)

 ةيطرنم ( اذا ) ةفضلا دعب هع ( لقاعلا عج ةفص (رسنكلا)

 ةلالدب قوذب2 اوه ىذلا اهباوجوا اهطرسششل فرظ لحنا ةيوصنم

 || أدتبملا نيب ضارتعا ةيطرسشلا ةلجججاو ملا نوكي نا بجيىا اما باوج
 مدغلاما تاوج ةيطرشلا ةلجباو اذا باوج بحق نوكزوجالوريخلاو

 ةيقرظوا ملا دنسا اذا اهّدخ ىف لَوْ ىا لوقلا َردِعِي ناالا اهيفءالا
 هيذلعافلا ثان لوهحم ضام (دنسا) امان او طق رظ لجئاذب وصنم
 ايهل لحال :لخخجاو دانسالا عقو اذا ىا هردضهىلاوا لفاعلا ىلا عجار
 ١  [ل| اذا نوكريدقت ىلعو اذال اهيلا ىف اضم لهما ةرو رحتوا ظرمشلا لعف
 ' || ةيلوعفمدتساب قلعتم (هريعضىلا) قافتالاب هيلا فاضم "لجلب اذ ةيفرظ
 | | هشاح قاكدف ريعكال ذئش دئئال لعافلا ين ”انهنوك زوجنو هلحرصض درع

 ظ رك ذملا عجلاىلا عجار هيلا نقاضمزيعذااو ىلج نس>لولل لوظمملا
 أعراض (نوكي)ةبصان (نآ) عرابضم بجو اما باوجءاغلا (بجق)
 ا دأا مهجىأ ع مجازا ريكلاو نوكي مش (ةلماع)) اهب بوضت:هصقان |

 - روك ذملا#



 هك رار

 | ةغوفرمدرفللا لبو أنو هتلججونوكي ريخ (ادرذم)دبلا فانضمروك ذملا
 ةيعسالا ةلجطاو أدل ريخ للا ةعوف ىغ هتلجو بحي لعاف لحمل
 ةفص ( (ةوم )خلا ىلا لارك ذملا عججاما اج ىلع فطغاهل لال
 لأ ولعت( وح) ميلا رقص (اركذم) ادرغم ىلع فطع (اعججوا ادزغم
 عملا ديرا اذاو هيلا فاضمارب هن.رورحم ظقللادارم (تءاخلاجحرا)
 م ارىه ه3 هلعاو ثنوألا ةمالع ءاتلاو ضاق تدءاجو أدم لاحزراف

 (اةواجوا) ادنرملاريخ لحلا ةعوف رم تلجلاو ةعاجلا ليو أت:لاجرلا ىلا
 ناثملا ىلع ىظعغ اريدقت رور لاجرلا ىأ هقوثحنعم ظؤالا دام
 مضلا لع ىئبه ض ام از اجوأدتبم لاجرااف ىنعملا ديرا اذاو ىباسلا
 ةعوف رم لد و لاجرلا ىلا عجا ر هلعاف. لولا عوةرمواؤلاو هللحمال
 رور# لاجراى ا هفو ني عم ظفالا دارع (ةءاجوا ادم ربخ لحل

 ادستيم ل اج اق ىعملادب را اذا و ديعنلا وأ 35 رعلا ىلع ىطع اربدعت

 ةعاجلا لب وأب لاجرلا ىلا عجار ئهاهيفاهلعاف لعاف مسا ةساحو
 ظعدالادارم )عن ؟واجوا 0( آدمملاربخ اظل ةعوق ىه هك م هع 2

 ريعذلاوأ ديم (اهيهريعو ١ |دتيملاريخ واولات 3 وذ لح بك ع ةعموهو

 (عوسجلا نم) هيلا يقىاضم لآ ارور نا روك ذل! نيعمجلا ىلاعج ارلآ

 ىلع ك4ءد لا لحما يبوصخموأ ريسع ةهص لحتاع و3 سحر هده فرط

 ايهطرشا فرط ليلا هد وسحأم ةيطرسش ( اذا ) أل اف نا لود

 لل« اعلا ىلا عجار هيف لع اهلا بنان لوهحم ضام (دنسا) اههداوجوا ١
 أ ط رمشلا لنعذ اهل لحال ةلهطاو دانسالا مقو ىا هردصم ىلاوا |

 دزس ان قلعتم ( ريفذ ىلا ) اذ الاسهيلا ٍفاضم ل ىلا ةرور#وا
 سم اك هل لع افلا بمن هنو كسح زوجي و هل حبب نم ريغ هب لود
 ١ هلاق اذك عومجلا نع هزاع هب وكل ريغ ىلا عجار هيلا ف اضمريعذلاو

 هلءاف ( نوك ) عراضم ( بديل غومجلا ىلا عجار لقو ذاتسالا
 [ًاربخ لحنا ةعوذرع ةيظزشلا ةلمجلاو اذا باوجاسهلل حمال ةلمجلاو |

 د ا م ا هدم



 ظ 5 2000

 .. || اهلبق ام لع فطع لبقو ىانيئسا اهل لحال ةيعسالا ةلججلاو أدتيملا
 نروك ريدعت ىلع اذه 17 يه ريغو اذكه نازوك ذ1انامجاو زيدعتلاو

 ١ تيدح نم اهل لج ال نإ اذ هياوج هزوك ريدعقت ىلعو هطرش اذا له ف

 | نم دقو أدبملا ربخ ىه ثي> نم لحا ةعوف ىمو اذا باوج ئه أ

 ]| عوق صو هيلا ف اضم اظل رور# ( اهلءاع) لغغت الف اذهزاوج ظ

 ىلع فطع ( ايعءج وا ( ادرغف ةهص ) ل هب )نوكأ )ع ادرغم) ٍْ

 ظالا داره (تءاج تارثسملا) مولعم (وح)اءج هفض(اموم) ادرقمأ]

 لاجرلا بارع اك هب ارعاف ىنعملا ديرا اذاو هيلا ف اضم اربدتر و رمي
 اربدقت رورحم تاملسلا ىا هذ وذحت عم ظفللا داره ( نئجوا ) تءاج
 نكجو أدتبم تاالسملاو ىعملا ديرا اذاو قباسلا لاثما ىلع فطع

 ٠ ةعوق ع هلولجاو تاملسنملا ىلا عجار هلعاف لكلا "ديا وه 5 ونلاو ضام
 || تاملسملا ىا هفو ذحم عم ظفالا دارع ( ةشئاجوا ) أديل ربخ لحلا

 050 م ىنعملا ديرأ اذاو ديقيلاوا به رولا ىلع فطع اربدعت رور<# ا

 لت وأت نامئسألا ىلا عجار ىه اهيف اهلع اف لعاف مس هاهو ادي

 5 ا ريح ةعوقرم هيك ع اهلع م م 00 هع 55 ا

 ا

 تي رقلا ىلع فطءاريدقت رورجم تائسملاىا هفوذحمعم ظفللا داره
 اهلعاف لعاف مساتاّجاجو أدتبم تالسملاو ىعملادب را اذاو ديسعبلاوا

 بارعا لثم ( ت اعوطةموا ةعوطقموا نعطقوا تءطق راجّشالاو)
 تاون ظافلالا هذه ت اعوفرم نا ريغ عملاو ظفالاةداراىف هليقام
 هريخ (ًادنملا) أديم عوفرم (ثلاثلا) ةفطاع ( و) ىنالاك لعافلا
 فانيئسا (و) ديدعبلاوا بيرقلا ىلع ىفطعء اهل لح الةلجتاو

 | ( نآع ون ) أدتبملا ىلا غجبار أديم لحلا عوفرم (وه) ضارتعاوا
 فطء(لوأملاوا) هريخ( مسالا )أدتبم (لوالا) هريخ فلالاب عوف م
 (دئسملا ) مسالا ىلا عجار ريعذلاو لو الا قلم مسالا ىلع

 هل لعافلات ئاث دنسملاب قلعتم (هيلا) ني روكذملا نيرضالا دحال ةذص

 *# ريعضلاو
 "سس

 سلا

 ده دمع

1 



1 

2" 
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 | قاعتم(لماوغلا نع) فصلا دعب دفص(درجلا) ماللا ىلا عجاز ريمذلاو ا
 ديزل مولعم (ودن ) ةعاجللا ليوأتب لماوعلا ةفض ( ةيظفللا) درجلاب
 [دسس دي وهو نءملاديرا اذاو هيلا فاضم اريدقت رور#ي ظذللا ظفللادارم ف عا

 لاثملا ىلع فطغ اربد هرور2# ظغفالادارع( ٌماقكناق>و) هريخ امو

 درهلا لت 2 :ىف ٌءاق كناواب وجو مدهمريخ قس ى ءلادرااذاو قياسلا

 سنجل ىنل(ال) ضارتعاوأ فانيسا( و)ردؤم أديم لحنا خو سمح
 ع وذم رقتسف فرظ (ه1) المسا لح بوصنم حقلا ىيعىبم (دي)
 | لسماع وف حرقت سم فرظأ( ريخ نه ) لوالا عار ع

 22 لفغت الف رخا تاهيجون هلاثما ف قةسدقو اللريخلاا دوف ري

 أأ| اهل لحمال هل او هريخ (ةفصلا) أديم اريَذقت ع وفرع (قاثلا) ةغطاع
 ( دوب ) ةغضلا ةقفص ( ةعقا اولا .ةمقاولا ) مسالا لوالا هل ىلع فطع

 اهيف نكتسملا نم لاح للا بوم رقم فرظوا ةءقاولل فرظ
 قاض( ماهقت سالا)اهملا ف ض..( دلك )ةرتاضلا ىنءعتناكن ااهريخوا
 4 تسر لاخ (ةعفار) ماههتسالا ىلع فطع هع ( قتلا ( لاوا) هيلا

 ا ةضلقلو دع مقار 8 لان : لوقت نا ٌتالو هن و لل مدللا ) + ماذقل) ل

 (0نانيثرلا ( ناديا مقا عدا ) مولعم ( ون - ١ كيفشللا سصدقو تدر لا هقحىف 33

 قرح ةرمهلاو عملا ديرا اذاو هيلا فاضم اردقت روز ظذللا داره
 :زإ]_اوريملادسهداس هلعاف ناديلاوأ دم للغاف مسا ٌئاقو ماهةتسا
 طظذالا دام ( ناديزلا تاق امو ) هيعسا ليقو فنضملا دنع ٌديلعف
 اه ىئدمل ا ديرا اذاو قبانسلا لاثملا ىلع يعاب قير
 لها لدن داق هل ان اه ناديزلاو ادم لعاف مسا# ءاقو ىقذ فرح

 ضارتعاوا قائيتسا (و) ةيكما ليقو فتصللا دنع ةيلعف ةلسجخاو

 1 -ا للاب وضنن متفلا ىلع قبه (ربخ ) سنجل ىف ل
 ةفص (أدتبملا ) الربخ لحلا عوف ضرقتسم فرظ ( اذهل )
 | عم مهغل الب ق ة هنوكل )اذهل ناسي فطعوا لكلا لدب وا

 ريخوا:الل ريمللا دعب ريخ لدملا ع وؤرم ردم فرظوا هنمءاسفتالا
 لأ رورحم بنرقلا ةلحم ريعضلاو هنوكل ناك مكحلا اذنه ىا فوذحم أدبه



 04 ا.

 0 ةفطاع(لب )هيلا فاضم ( لعفلا)نوكريخ لح ابوصنم رقتسم ف رط

 |[ ريخ (داس) أدنبملا اذهىلا عجار هيا فاضمريعطلاو أديم (هلعاف)
 | ىلعو ٌادديملا اذهاريخال لج ىلع فطع اها لال ةدجلاو ادّيملا

 | ءادت' فرح لبق درغملا ىلع درغملا فطعب اصن لب ن وكي لوقلا

 || بييللا ىنغدو ىطوبسال ناةنالا ىف ام ىلع ىف انيذسا اهيل لممال ةلواو

 ]| لحمال ةلجطاو هلعاف (ددعت )عراضم( زو ) ةيفاث (الو) هيلا فاضع
 | عوف موه فاضم اظفلرو رم (ًادّملا)ضارتعاوا فائيئسااهل

جارريعذلاو هريح (هعدقت) ادد (لصالاو) ددعل لعاف الع ا
 ع

 ش ىلإ

 : 5 وغفم نصرت دييعنلا هلدغو هيلا فاضم زورو بيرولا هل# |ددملاا

ملاددعتزوجال لح ىلع فطءاهل لال ةلاو يدع
 ًادي

 ْ وى انيساوا

نوكي)ةيصان (نا )أ دّبملا ىلا عجارريمكى لا فاضمأ ديم (هطرشو) ||
) 

||] 

 هييدع وجسم همس بام

 . سوسو حص سعت

 : ريح (ةقرءم) ادييلاىلا ع ار هيف ىوسأ اهب توصخنم .صقخأن عراضم

 ||| ةيعسالا ةاجخلاو ادب اريخ لحن اةعوف رم درغملا لي وأتىف هتاجونوك |||
 : ىلع ف ظء(ةركذوا )فاني ساو اةديعيلاواذبب رعلا ىلع فطع اهل لال

 وحل هيلا ف اضم (هلوق)مولعم ( وح) ةركنل ةذص (ةصصخم) ةفرعم
 الأ نمؤمديعاو) ةيضاَررعا (ىلإعت) هللاىفا عجار لول هيلا فاض هريعضلاو |||

 : لديو انام طءاربدةثرور غظفللا دار مظنلا اذ ه(كرمشمنمريخ

 ا توصنتموا وهىا فوز داسريخ لولا عوةرصوا لوقلا نم لكلا

 لرسم نمو ًادتيملاربخ ريخو ةوص نءؤمو ادام كرعو ةئادتا مدللاف

 : هلا فقاّضم ريذلاو هلعاف ع هذ ليح ).عرابطم (زو<و) ري قل عتم

 1 ةديعنلا وا هب رعلا ىلع فىطع اهل.لم ال ةلباو أدنيملا ىلا عج ار

 || (ةنيرق) هيلافاضم( مايق )ف دل قرط(دزع) ضارتعاوا ىائيثسا

 || ل_كا رورجموا ديزنم لاح للا بوصه رقتسم قرظ (باو+ىف) |

لاىنعا لوءعم 12
عتلا قيس دقو ردعم

ا اذاو هلاماىق ليصق
 ١ قءملادير

 [|| هيلا ف اضماريدةترورحمظ ةللادا م (ديز) مولعم (وح) اهلا فاضم



 هيدر
 ل ل ا ا سس وس حط ب ات نحس

 اريدةترورجم ظذللا داره ( املا نه ) باو - ىف لالا ىل دير دقه

 مدهمريخ لدحلا : :ةعوق هيءاهفتشا نذ ىعملا :ديرأ اذاو هيلا ىاددقد ش

 فرد (ىا)ريخو ارخؤمأدنبم ملا هب وسس دذع ادّسو روهعادنع

 ديرا اذاو دي زان'ب فطءاربدهرور#ظفالا دار (دي زئءاقلا )ريسغتأ]]

 ظ ارتم) ذك( اول عبارلا ) ةفطاع (و ) هريخ ديز و أديم ٌحاَعلاَف عملا
 | (أدتملا) ملا .ادتملا )6 هديت "و كاب 07 3 دكا ةلجباو أديل ريخ

 د راب 2 لم اوءلا نع ) ضارتعا 1 د 2 و هريخ

 (هب) درجلا ةفص (دنسلا) هعاجللا ليوأتب لماوعلا ةقص (ةيظفللا ) ظ
 لعاقلا بئاثوا ماللاىلا عجار ريعذعلاو هلل عافلا بئان دتسالاب قلعتما|
 نبودسولا الك ىلع ديالا حم ريض ريغ هب لوعفم هيو ردض اريك هيف ٍآ

 ريغ ةيلوعشم دنا قلعت مىلا ندع ءايلا ليدوةييمسللوا قا ضلالاءاملاف ٍ

 00 كليش بوصنم (ريغ) ريعال ماللاىلا عجاريف هلعاف بئانو هلي رعد

 ىلا ةداضالابف د رهتلا ةدافال دنسلا ةذص ع وقرموا دنسملاوا هيريفك
 ردّملا عا لوغقم وا وه ىا فوذخم أدتيمريخ هنوكلمتحي ودضنا||
 ريعدلاو لءغلا ىلع ف طعارب دوت ةرور#( انعموا)هيلا فاضم (لعفل ) ٍ

 اريدهترو زغامالا دار «(اق) ولعن( وك و2 هيلا "فاض هلعقلا ىلا عج >ارلا

 مق ن هم لاحلى |[ ملا تاوص هرعت دوم فرظ (عاقذي زول هيلا قلم ْ

 قادت( وا ءاقافو طواقى نئاكلا ىا هل ْدْدَص لن ا رزورم وا :

 أ هلت ريخلا ىلا عجارلا ريعضلا و هلعاف ( هددعت ) عراضم (زوي )
 مولعم وح م( 1 وذ ع ديعيلا هلو هيلا فاضهرور : ثدرعفألا

 2-0 هلا ف اضم ازب دةث دور ح ظعألا داره ) ل عاق اق ديز )

 ريدا دعب ريخ دعاق و هريخ عاقو أ شيم دب ْنذ ىنعملا ديزا اداوأ|

 عجأر هق نود صقان عراضم (نوك 0 1 تت ةيقق ( دقو) :

 روك هلجج ىلع فطع اهل لحال هئاجت و نوكيريخ (ةلو )رجلا ىلا

 ءانعلا ) هلو 1 هيعدأب لع فظع#( ةيلعق وا / هلو هعفض ) ةيعما )

 / مسا لكلا بوصنم حفلا ىلع تنم ( دب ) ننلا ىقنلالو ةيناوج



 دك ع

 مم هربحاو هعماو ال ريح لع ىلا ع وذ مه روتسم فرظ ( لاا نم ه)

 (دبملا ىل ) كلذكرمالاناكاذا ىا ردقملا اذاباوج اهلل حمالة يمس ||

 موز: صقان عراضم (نكن) مزاج ( مل) ةبطرمأ (نا) داعب قلعتم
 هنوكلربتا ىلاوا اربخ ةعقاولا لبا ىلا عجار هيف هعسانان المو زب انهغل

 طرشلا لعذف اهل لال هتلججو نكتريخ ( اريخ) نجلا ٠ نع ةرابع

 فرط (ريعكن .ع) دئاعو ه ديالو ىا مدن أف هن رهن :١ فود ءازداو

 لوغشم (ناشاا)َربدَتَو هب د: قلعَتم ليقواريخ ةنيمزملا بوص هر ده

 ظفالادارم (ُكاقهواديز ز) مولعم 0 )فضا ادنع ةباكللا نار عاب

 تاب[تدتبم هوباولوأ أديم ديف :ىنعملاديرااذاو هيلاف اضف اريدقت رور#

 ةلجح هعموهو قاثلا 0 اريح ءاقو - دب زىلا عجار هيأ فاضمريمكلاو

 اه لال ىربك هب سايل ولوالاددم 1ا ا ةعوق ص رز ةصّويعسا

 اريدقت رور# ديز ىا هفوذحمعم ( يضلل ل (ةوبانءاقما.١ ونا ماقوا ) ىفائيئسا

 هواو ضام ماكو أين دينذ اع نعملادب رااذاو ود ان لات ما ىلع فطء

 ةلجخباو ادتيااربخ يي للا ةعوذرم ل الإطا و ديز ريعذىلا فاضم ةلءاف

 1 فاطم لغات (هفذ>)عراضم (نو) ةفطاع(و) فانيسا عيعسالا |

 ' ( هنياردل )ةديدلاوا/ةيسرقلا ىلع طع اهل لال 'هلجلاوريملا ريك ىلا
 فرط الكب وصتمواظُةل هن ةرور# ةئيرقو زود! قى قاعتمىف عع ماللا

 9 وغلا ةيشاخ قام ثعانال مل هلي هئيرعلا مأيق 5 نال ليلعتللال هعلعتل

 دأرع ) وعيب ركل ريلا 2 مولعم )ع م اذن وعلا دبع لول ةساغ ءضلا

 ركلاو لوا [ذيرشربلاف ىعملاديراا ذاو هيلا قاشعم اريدعن رورح ظعدالا

 نفط اهنا لذ

 عاق هولأ هل ىلع

 ىف ايدشلا ادهم اويخ لولا ف وف ع زوة هم فرط ن نيكئساو ا ًادبتنم ظ

 ظ ةيعسا اجلا و لوالا أدتىلا ريخ لحما ةعوفرم ىرذض ةيعسا ةلجلاو
 ش هئي رقبهنمزكلا ىا ىف و نحت لوالا أدتبملا ىلا دئاعلاو ىانيثسا ىريك
 فوذعلا اذهنا مهيد نيدام رع رءسالعيايلانا

 ' عوف 77 رّوتدم قرظ

 76 دس ميهئللا ىلع سها“ هل و5قاعدوصقم ريع ةقب :رءنذا ركلا ةفصصللا

 | ره: طىلاارظن نئاكلاىا ةفرءءقلعتل ا ريدقش وا ئضرلا جلا ٠ هركذاك
 ْ اد ل دنإ ف ن كتسملا ركلاريعج ن 3 لاح لاب بوصنم د فد رعتلا
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 دك ريم 6

 هلماع ىلع لالا ميدقتزوج شغخالاناف ناهرب نياو شفخالا ني هذم

الخ اواطم هزو> ناهرب ناو د ما مددت طرم 2 فرالا
 كي ب وميسلاو 

 0 201 نمالاح ناكأ غ اا يي هلْود لول 4 :هر دقولو اواظم هر 1 هناق

لا ءوودحت مم ظشللا داع (هن) زعتنات قرد (ىا) اًمافتادف
 ركلاربلا ى

 (هلصا)فانيئسا 09 هل.قأأ ناي ىفىاطع أردعت بوصنم نيتسإ هم

 عراضم (نوكي) ةبصان ( نآ) ريخلا ىلا عجارلاريعضلا ىلا ف انضم أدبه
 هتاجونوك هريح 0 2 نرريخلا ىلإ ع 1 ةيق عساه بوصنم 9

 ليلقتلا عم قى ةهل(نةرإ ادت رخ ل هةعو5 درغملا لد وأتَف

 دلل ب (ةفرعم] 5 2 هو نوسأ عارم 50 ) نوكت)

 1 ا هلل و .ه هلل اذ ىنءملادب را 4 هلا نقف 0 رور# ان 2101

 عزام 02 3) 4 || فاطم لخئار ور لضت:هرور# ريك انو هريح

 ىلع فطع اهل لال اللجخلاو ريدا ريعذ ىلا قاضم هلع اذ (هفذ>)

 ريدعت اهيل فاضم عدن رذ) فد فرط (دنع) فائيساوا اها

 رورظغالادارع (ديز) مولعم (ود) ةني رق دوجو دنعىا فاضملا
 دي ز نم لاح لكلا بوصة: هروتسم فرظ ( نا ) هيلا فاضم اردن

 نااكلا ىا هل هدص رورحتوا و نم دافتسملا لوثعلا نعم هيف لماع'او أ
 الوقل وع فرط واوه ىا فو ذي 0 0 عوةصوأ 3

 لحرملا ئا لاق ناو لالا ىذح ناف ديز نم لاحوه .ىذلا ر دفملا

 م دع نه هركذأم مج اصملا ىف لاق هناالا هريغو ىشكرزلا هاكحزودنال

 ىل اعد 7 5 دهاوش ن هكلام فار 5؟د لوو عونم لاخلا فدح زاوج

 ؛نيلثاقىاالع ا:هليهاتي رليهععأو تنبلا نمدعاوقلا مهاربا عفربذاو

 مالس؟ نيلئاق ىلا # مكيلع مالس بابلك نم مهيلع نولخ دي ةكئلملاو#
 ضام 6 ل اق ) ىب الط هلل ىراخغلا حرسش ىف اذك كلذريغو مكيلع

 (ورعما عام ديزا) هتلضوا ند ةدص كلج ان ٠ ند ه ىلا عجار هف هلعاق
 ١ ةانرمهل او ىعملا ديرا اذاو لاق لوةمارب ل 100 زفذللا دار

 ١ ا كي لل ىلع فىطع ورع و قط اع ماو هري> امو أدتف ديزو ةيف اه ةتسا ٍْ

 ةينثتل | ةغيص ىلعال
 تن

 عج ا هءرص ىلع 2

 رالنم



 || الاهب مو 2 صق ان ضام ( نآك ) ةيطرش (نا) فانيسا (و)
 هتاججو ناكرب للا :بوضنم رقتسم فرظ (ذءب) ناكمسا (أديبملا)
 ني د>و ىتدع امان ن ا نودد زو# و طرمشلا لعفاهل لحال

 ل اح للا بوصنمر قسم فرظوا هإ فرظ دغبو هلع اذ أدتيملا
 اريدقتر و رحم ظغالا داره ( اما: ) هتفص لدملا ع وفروا ادعم نه
 أةلجلاو هلعاف ( لوخد ) ناب لحنا موز ضام (نجو) هيلا فاضم
 فرظ ( هريخ ىف) هيا !ىفاضم ( ءاذلا ) طرشلا ءازج اهل لحمأل
 لأ مولعم ( وح ) هيلا فاسضم أ دتيملا ىلا عج ارريعضلاو لوخ دل
 | ىنءملاديرا اذاو هيلا ىف اضم اريد ةترور حم ةالا داره( قاطنة دي زافا)
 ديزو فال:+الا ىلع طرمنلا ىنءل نوذ:5 فروا طرش فر>اماف
 (ةرورمضل )ءانثنسا فرح (ال ) ادتيملاري> قاطنمو ةباو+ءاقلاوأ ديم
 .بوص:ءواظفاهب هرورحةرورمدو بجو قاعتهىف ىنعم واليلعتللمأللا
 رقتسم فرط (هلوقك ) هيلا فاض. :(رعشلا )ب جول ديفوا هلل وعمال
 عجار هيأا ف ابض.هريمذلاو وه ى'فو 850- ب لخملا عوق

 ص دقو شغخالا بهذه ىلء لثملا ىنعع فاكلا نوك زو و رعاشملا

 لكلا لدب ارب دقت رو رظ الاداره (مكيدل لاتقال لاثةلااما) هبارعأ
 || بوصنموا ف وذم أدتيوريخ اريدقت عوف موا لوقلل ناب فطعوا

1 
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 ادثيم لاتفلاو طرش فر>اماؤ ئءملادي رااذاوردقملا نعال وعغم اريدقت
 كيدلو ال مسا لخلا ب وصنم محفل ىلء ىئبم لاتق و سنجل ىئئلالو
 َّى رغص ىنعسأ ةهلجو ريت عمال مسا و الرب> لحما عوف ص روتس» ف رط

 موهعلا ًادتبال طئاراو ةساولا ءالا ىذحي أدتمربخ لحملا دعوف ع
 مكنع نه روك دملا لاتقلا ىعملاف سنا ىئنلال ناف أدتيملا ىلع لمشملا
 اهل ل الى ربك هيما ةلجج هريخ عمأ دتيملاو يكنع لاق لكؤن هءازاتسال

 ضرعءقىا ريس نكلو “6 ِتدلا مانو ىئيعلل دها وشلا حرش و هيايصق ]ا

 اهةشىف ىا ةعلا داضلاو ةلمهملا نيعلاب ىكاوملاضرعو# يكاؤملا ||
 ظ بكوم عجب بك اوملاو رادلا ةضرعمجب لوب نم هفعجدقو اهتيحانو |

 ناسرفلا عاج كلذكو ةيزملا لبالا ىلع بوكرلا موقلا مهو ىا
 | )ع راءدالوا) يهنأ ريس ْنو رييسبل لإ دقن ىلع هد ردنضملا ىلع يبصلا رعسو

 6 فطع#
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 | روةس فرط ) ءاوقكإ) 7 هيلا ف اضم ( (لوقلا) ةرورضلا ىلع طع

 عجار هيلا ف اضم ريككلاو وه ىا فو دع أديم ريخ لحما ع وذ سه

 (رفكا مههوجوتدوسا نرذلاامان) ةيضاّربعا (ىلاعت ) ىلاءت هللا ىلا

 لوقلا نءلكدلالدب واناب فطعاربدةنرور حج ظغالا دارع ىظنلا اذه

 نذلاو طرشش فرد ام اف ىعملا دب هرأ اذاو هل اثماىف ليصعتلا سم دقو

 ثنوملا ةمالعءاتلاو ضام تدوساو ًادّتِم لدلا عوف مه لوضوم مهسأ

 هيلا فاضمريعضلاو لوضوملا ةلص اهالحال لاو. هلعاف مههوجوو
 لعافلا بنان اريدقت عوف رم ظفللا دام ٌعردكاو لوصوملاىلا عجار

 طب ارااو ءاغلازيد_ةث أدتنملا ريخ لحنا ةعوذرم هتلججو ردقملا لاقي
 ريسفلا فر> (ىا) هودي فنصملا هيلا راشا كمهلىا فوذحأدتيلا
 تدوسا ئرذلا اه ام ىا هذو ذحت عم ظعحللا داع (مترفكا م هيالاق.ت)

 ضارتعاوا فائيئسا (9) هليقام ناب فطع اريدقترو رحم مه هوجو
 حار هذ ىنعمأ اهب لخلا مور صقأن نضام ( ناك ) ه .طرتش (نا)

 ٌهْعص (الوصوم) طرش ل عف اهل لحئال ةلجطاو هريخ (اعسا) أدّيملاىلا
 (انوصوموا)لعف ىلع فطع 0 ال وضو وك ى ا (لعش) ئسأ

 لوصوملا ىلا مج ارريمتع او فوصوع - 1 © الوصوم كك فطع

 ةركذلا ةفص (ةفوصوم)ديعبلاوابي رّقلا ىلع ف طع (ةركنوا) روكذملا

 لعقلا ىلا عجار هيلا فاضم ريعذلاو ف وصوم قاعتم (ايهدحا)

 اف اضم ع ) اهيلا ) انه اهلا ) ايهدخا ىلع فطع ( افاضموا) فرظلاو

 اههدحا ىلع ىف طع ( ظفاوا) ةروكذملا ةئسلاهذهىلا مجار ريعذلاو

 ناو وهو ذاتسالا حرش ىف اذك اظةاةذص (افاضم) هياا فاضم (لك)

 هب ىعسنام ه داراب انه ركت هنا الا هسنقنل يع وه ىذلا لكىلا افاضمن اك
 | ىلا هتذاضال ةركت ظفللاناكف هلاثماىف ىيءامدلا هب حرمصاع انديز ىفاك

 بالا حرش ىف فنص1الوق هجو رهظ اذه و روكذملا لب وأتلاب ةركتلا

 | هناق انهررقام طذ> او لك فص ف اضم نوكي فاض لكظغلوا هلوقىف
 ريخوا لك نه لاح اناضمن !:ليقو ىهنلا ىلواض عب مادقا هيف لزامت
 اًسهيف هاينشا الب وهس ةريخالا هل اًقملا نان ةيالو ىهتنا ناكلربخ دع
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 كي 3#

 ربدتف ناك مسا 1 هلعاو عوجرلكاظة لن م ا لعزل لول لاك > هبال

 (ةفوصوم) اناضء ق اها مر ىلا )ردقملاى 200 وعفم هنوك 8

) ةفوصوع قلعتم ( درفمب مدل 0 7
قوصوم ىلع فاطع ( ريعوأ ريغوا 

 ٠ ه

 .زندقملا لصال ى اطم ل وءقم ( الصا) اهي )اق و اذطنم (نق'وصاومال

 ناب لحما مور ض ضام ( زاج رس هجوم دّوواعمطق عطق ىا

 هيلا فاضم ( ءاقلا ) طرشلا ءازج اهل لال دلو هلعام 0

 0 8 ىلا عجارا ررهتيطلاو لوخ لل“ ورز وو
 مكللا ىا فو ذحت ا ريخ لا عوذممرفتسم فرظ (اذكو)

 | ][ لبقدنك حماس يقل قام ىلع ف طءوا فانيسا اهل ل اغا نااو

 نريده الك ىلعو آم ا اذكواذكه رح ركذاع فوصو 1| ع

 فرظ للا هب وصنم 0 1311و ل اذا كاوح ليلح كل ان
 لح دب قلعت م 06 اعز ص 7 (لخد) فوذحملا اهي او>وااهط رشا

 عوفرم ظعالا دأىض رسييكلاب سا ( نا ناز روكذملا الا ىلإ ع حارلا ريعذلاو

 دلال فاس لئلا ةرور غرار فلا ناقايلل ا وهلعافار دهن

 ةيقرط اذا ن وك زوج و اذك يكحلاو ىا هليقام هني رقت فوذخحت هياوجو

 متغلاب (ناو )اذكى ا رقتسملافرظلل فرظل لا ةبوصنم ىه ذل
 طخفالا د اره ( نكلو ) نا ىلع فطع اربدقت ع وفرم ظغللا داره

 رهتسم قرط ( نال ( ديفتلاوا >5 : رعلا ىلع ف طعاوب دن 3 وذ م

 فاضم اظفارور# ( .راس)وهىا ىف ود ادملاريخ لوما خول صح

 )ع ( اكتمل ) 2 اهيلا فام ماو ون ) ف الخ لوعقم الك بوصنتمو هيلا

 ةهيق هعدأ صقان ضام (نأكك) هلودل بوصغ مريخ 0 يرتب 1: اكف

 هناكردقملاؤس نع اباوج عقو ىاذيثسا اهل لحمال هللا ءرباس ىلا عجار
 7 !وضبما# ناك افرح هلودب باجاف لءفوا فر>رااس !اب دا رلا لهل :
 هرادقت الب ؤا نييرمصيلا نم روهلا دنع دةربدقتيو اس نم: لاح لذملا

 و رح ىلع فطع (العفوا) فنصملا يهذ هيلاو نييفوكلا دن دنع

 | رورم م هرد هلذ ىأ هفو دخت عم ظعلا اداره( ينأب ىئذلا) ىئذلا) مولعم ا م(

 | ل2 اعوف رم لوصوم ع ساىذلاف ى ءلاديرااذا هوحلهلا فاضماريد هن

 د أدتبم #
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 دك رادو

 ْ ىلاعجار هه هل عاف ىونعم لماع اريد ع وذ هع راضم ا

 اهل لال هئاججو ىأنل |وعءعم لح ابوصنمءايلا و ةباقوذ ونلاو لوضوملا

 نب ريدقتاا الك ىلعو مدقمريخ لولا ع وذم رقتسملا فرظلاو رخؤم
 عمظشللا دارع (مهرد هلفرادلا ىف وا)أديملاريخ لل ادعوف سئل اف
 ديرا اذاو قباسلا لاثملا ىلع فطع اربددت رورجم ىذلا ىا هفوذ#

 رومسه فرط رادلاىفوأ دسم لكل اع وف ص لوصوم مساىذلاف ىعملا ْ

 مهرد هذ هلجو هّداص اهل لال رإولعاو لوصوملا فل عجار هيف هلعاف

 ريضلاووحن لوخدم ىلع فطع (هلوقو) ادم اربخ لكلا ةعوذ ع

 ىَدلاتوملان القل ةيضارتعا (ىلاعت) هبلا فاض» ىلاءنهللا لا عجارلا
 ناس ف طءاربدهنر ور ظمالا دار يظنلا اذه ) مكيف المهناف هنمنورقت
 ىلع ب , رماح ها لسقف ىنعملا ديرا اذاو لولا نم لكلا لدب وأ
 توملاناو تناهيفهلعاف نيب رسص.لا دنعدل لال ةهكرل اقدح فقولا

 فر>ناذ ىنعملا ديرااذاو لوقلالوةمار,د قت بوصنم ظفللا دآم هأ
 ةفص لحلا بوصنم لودص وم مسا ىذلاو نعما توملاو لعفلاب هيشم
 ىونعم لماعي نونلاب ع وذ ص نبأ !وعركذه عج عراضدم نورفثو توا
 قلعتم هنمو لوصومل ةلص اهل لحال ةلجخباو هلعاف لحنا عوف م واولاو
 ه.شم فرح ناو ديب اوج ءاقلاو لوصوملا ىلا عجارلا ريعذلاو نورت
 لعاشلا مسا ىف المو ثوملا ىلا عجا روعسا لولا بوضنمريعذلاو لعقلا
 يفوت لوصوملاىلاال أ ريح اريدعت ع و3 ص يأ نيج ل4وم وهو 07 مسا ىلإ عجار هيف ةلعاف

 ىباالاولوالا برعملا
 508 هلب لوالا نا مسأ

 ل ال م لطابوه و
 دنس

 مهرد هلذ ىاهفوذ عم ظفللا داع (ىيتأي ل جرو )المل هيلا فاضم لكنا رو ري ريعضلاو ناري لكلا ةعوف م ةيعمأ هاج هريخو ةعساو
 دسم لحرف عملا ديرا اذاوديعبلاواٍبيرَقلا ىلع ف طع اريدقت رو ري
 لحن اةعوف م ,هردهلذ ةلججو لجرذغص لكاذع وذ م ىينأب ةلججو
 رور ل جر ىا هفوذ.ح عم ظذللادا مع (مهردهلف رادلا ىفوا)ادتءااريخ
 ناججو ادم لجرف عملا ديرااذاو قباسلا لاثملا ىلع فطع اررددت
 أآ يح سل 2ت““س شلشلىلااا> ع2 ويح لهما هع وذ مهرد هلد هلجو هحوص لولا ةعوو ص رادلاىف
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 ) عهرد هلو ىا هقود عم ظعالا 5 ) ب 75-5 م العو : عل اا

 ىعملا ديرأ اذاو ل -_ هم اوا سرقلا 0 فطع اربد رورة آ
 أ م هلق

 مهرد ه5 جو هتفص لل اةرو رم 00 لجو هيلا قا ه2

 عم طظدللا دام ( م هرد هلذ رادلاقوا ) اد .ااربخ لدا“ هعو9 مه

 ىنعملاديرا اذا اي فطءاربدةنرورجملجرمالغىا هفوذحم

 هتؤص لحما ةرور< رادنا ىف ةلججو هياافاضم لجرو أديم مالغف |
 (مهرددف اعل جدل لكو ) أدبملاربخ لحنا ةعوف ىه مهردهلف”ةلججو |
 لكذ ىنعملا ديرا اذ او اههدحا ىلع فضطع اريدهت رور# ظؤالا دار ظ

 ةعوذ رم ,هردهلذ ةلججو لجر هقص ملاعو هيلافاّضم لجرو انكيم
 اريدقت رورجم ظفالا دارم ( مهردهلف لجر لكو ) أديملاربخ لنا |

 ةيلا فاضم لحرو 35 لك 9 ىعملا ديرااذاو اههدحا ىلع ةفانغاا

 زوهيالل فرط (اهريغىفو) اديس ءملاريخ لدا: عوق ىع مهر د هلذ ”نلججو ئ

 لوم** مدقتبال هنا هيفو هنم ءاقتنالا نعم مهغلالل فرظ ليقو ىت الا |

 || حرسشو ىضرلا ىف ام ارّقتسم افرظ نكمل اذا اهرظولو هيلع لعفلا نعمأ|

 هيلا فا ضم ريذلاو مادق الا ا نم*ةناف هظدحاف م !يهقغلا

 مججار هيف هلعاف عراضم عريض ةيقان )ال١ ةروكذملا عضاوملاىلا عجار

 ىلع فطءوا ضارتعاوا فانيئسا اهل لكمال ةلجخباو ءاقلادوخ ديلا

 ةلخاووريخ( مسا )أديم ( سماخا )ةفطام و عاام انيلفاو
 (ناك) هيلا فاضم (باب باب ) ةديعبلاوا ةبيرقلا ىلع فطع اهل لحئالا
 فاضمريعذلاو أديم نكح و )هيلا قاضم اريدعترورحم هظفل داره

 اها لحال ةلجخلباو اعياد ( كلل مكح ) ناكحباب مساىلا عجار هبلا |

 (ريخ)أدّم(سداسلا) دفا (و) هيلا قاض (لمانلا)فانيشما |
 (نا) هيلا اضم (باي ) ايهدحا ىلع فطع اهل لال ةلباو هريخا
 ضاّرعاوا ف انيثسا (و ) هيلا ف اضم اربد_ةن رورم ظفالا داره

 رقّيسم فرظ( سحاك )نا باب ريخىلا عجار ريك ىلا فاضعمأ ديم( ى(ةرما) |

 هلا: فاضم (ًادئيملا) هيلا فاضم 1 (ريخ ) أداب لحل عوف هأ
 عراشم (زو) هيفان (ال) لمعلا نع ىجلم ددشملا نم ففم (نكل) |

 03 هعدعت 3#
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 |هللحتالالججاو ديلا فاضعنا باير بخىلا جارربمضلاو هلعاف(هعدشت)
 ريعضلاو دقت قالعتم ( هعما ىلع ) هلبق اع اكردتسا عقو:فانيثسا
 ةفاسالا لوال: ىلعف نا باب ىلا وا نا باب ري ىلا عجار هيلا فاضم
 (نا ) ءانتساف رح ( الا ) اه:ةبقح ىلع ىتاثلا ىلعو ةسنالملا ىتدال

 روكدملارب ريمخلا ىلا ما حار هى ىوسأ اه بوصنم ( نوكي 65-5 هن ردصم

 درذملا ليوأَبَف ىهو نال ةلص اهل لحال هتاجو نوكيربخ ( افرظ)
 0 8 نا تو ئا ف ااضا1اريددتز و الل فرط ال : هب وصخم

 4 ةاحملا نيب فالتخالا ىلع فرظلا ةلزنم لّوملا ردصملا ليزعتوا |
 ورح ظفللا داره )ا الحر رادلا ىفن اق نا )ولد( هل بصق

 0 لدقلاب هدشم فرد ْناَف ىنعملاديرأ اذاو هيلا فاطماز دقت

 الجرو ناحيهالاىف منال ابوجو مدقمرب+ لت أ عوف ص رقم فر
 لخثال دلو هريخ (ريخ) أديم ( عباسلا) ةفطاع (و) رخؤملا هعسا
 هيلافاضم اريدعترو رغ ظءللادارم(ال ١ اههردا ىلع فطع اهل

 هذ رعم قلعتملاريدقتال هفغص لدلا رور# رقتسم فرط (ىفن)

 تلك تا ا 7 حس اح يس

 م

 هب عمل اف هد اران تابزان نا ةركذ هريد_ةّنوأ ةيتييلطع ىقبا كل

 نم د افتسملا لعفلا ىنعم هيف لماعلا وال نه لاح لكلا بوصنموا
 ماصعلا لضافلا ههركحذ م هل تدي ريخ ىا ال ىلاريخلاا ةؤاضا |||

 (و )هيلا فاضم (سنجلا) وهىافوذحم أ-:يضسريخ للا عوف موا
 فاضدال ريخ ىلا ىلا عجارلاريعذلاو دره 20 ا اوا فاديئسا

 روتسم فرط ( ركل ) ردقملا ض ال قاطم ل وفم ( انيس ار لا

 هباافا ضم (أدتنملا) ه .!فاضم (ريخ) ادتبملاربخ للا ع وقح
 فاضم اريدهت رور# < لفالادا ع اند ءلجر مالغال ) مواعم ) و و2 )

 دن ءودبلا فاض ءلجروال مسا مالغو سنجل ىنناالف ىنعملادي رااذاو هيلا
 ةفطاع ( و) هيلافاضم لى لارورانو هريخ للا عوؤ مرة فرط

 (ان) ابهدحا ىلع ف طعامها لخال ةلوطعاو هريخ ( مس ما) أدم (نماثلا)
 .اريدعد رور# ظعوالاداىمع ( الو ) هيلا ف اضم اريدعت رور# ظفللا داما ْ

 1 | هبولعتم (سدلب (نسلب )الوأم ةؤضءايلاب رور# 55 هيشما) امىلع فطعأ
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م اندم (هيكح > ) ض اًيعاوا فانيسا 0 4

 عجار ارريعد ول فاض

 ) اييقشا' ١ هريح لعملا عوف رم رهتيس»م قرط( كح )الوام مسأىلا

 || ةلجلبا و هربخ ( عراضملا ) أديم ( عساتلا ) ةفطاع (و )هيلا فاضم
 عراضملا هؤص اربدعت عوو م (ىل اذ (ىلإ 8 ايهدح ا ىلع فىفطعءاهل للمال

 بصاوناا ىلع فطع ( مزاوجلا ىالودلاو.) ىلاحلاب قلعتم (:نضاونلا نع بضاونلا نع.)

 ديرااذاو هي لاى ا اض.ءهاريدعترور ةظع الاد ع (كمزلا) مولعم م

 بئاغىلاعد -ار 4. 5 هلعأف ىون ءم ىلداعب عوق عراضم برسوم ف ىعملا

 ههنا ل برضإ ىلع فطءاريدهنرور<#ظعالا داره نان رضن و)

 ةهئلنلا فلاو ىونعم لماعي نون | 4 99 سغ عراضم نان سدف ىنعملا

 طرش فرح (اها) ةفطاع ( و) نيافىلا عجار هلعاف ل<'عوفرم |
 بيكرت رشع ةثلث و ةياوج ءاقلا (ريشع 0 راد تولطتلا)ا
 اهل لمتأل دا و هريخ للا عوف سمع 8 ىلع هارج نيم ىدادعت
 هريي> ( لوعفغملا) 0 00 ةعسنفا عوؤرملا أم ا ةلجج ىلع فطءعأأا

 || ىفنصملا دنع ةباكلا بارعاب لوغشم (قاطملا ) فائيثسا :نلجلاو
 اند لوجلا حوف ع (وه) ن قنا ةهاوإ فايئسا (و) لوعفملا ةوصوأ

 هيلا فاض. لحما رورم ( ام ) هربخ (مسا) قاطملا لوف ا ىلا عجار
 هلعاف (لعاف) امىلاعجار هلوعفم ل ىلا بوصتمريعطلاو ضام (هلءذ)

 فص زور (روكذتت) هلا فاض ( لماع ) هتلصوا ام ةَفض هلجأباو

 لماع فض اضيا ةلجخاو وه ىا فوذحم أدتيمربخ عوفرم وا لماع
 ةبشثلا لع رييمتوا ايظفل اركذ ىا ازاحمروكذل قاطم لوعغم ( اظفل)
 ايظفاوا اظوذلم ىنءعروكذمىف نكتسملا نهلاخوا روك ذمىفةردقملا |

 فطع ( اريدةتوا ) اظل روكذملا ناك ءاوس ىا ردقملا ناكلريخ وا
 لماعل فص دعب ٌةوص لكلا رور# رودس فرط (هانعع )اظذأ ىلع
 أدتيمري+ للا عوف موا روك ذمىف نكتسملانف لاح لحابوصنموا
 نوكي فوذح أديم ريخ روكذم نوكينا ريدقت ىلعو وه ىا فوذحت
 مولعم ( وح) هيلا فاض مساىلا عجارلاريعضلاو هاري دعب اريخ هانع#
 ىنعملاديزا اذاو هيلاف اضم اريدةئرو رم ظغْللا دا سه (اب رم تب رسض)

 7 تبرسضذ 3#
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 ( ين نتتقو ) ديك انلل قالت لومند ان سمو لكان ) تارا نسا
 فاطع اربدقت ر و رم تب سذ ىا هفو لش عم ظعللا دآم ستكلاب

 ماضعلا لض اغلا هن حن رمص ىهوت اياب رض ىلع ال قب اسلا لاثملا ىلع

 لوعغم ةبرمضو لعافو لءف تب ضف ىنعملا ديرا اذاو ماةملااذهىف
 تب رس ذىا هفو ذحمعم ظفالا دار معلاب (هب سمضو) عونلل قلطم
 تن رضف ئعملادي زااذاوديعبلاوابب رّلا لاثملا لع فطءاريد ترو
 ليلقتلا عمىيذحلل (دةو) ددعلل قاطم لوعغم هب رضو لعافو لعف
 ردد 3 (ريغب )لع ءاعلا ىلا عجار هي هرق هعسأ صقان عراضم نوم (

 ضاّرريعاوا فانيسا اهأ لحال هتلججو نوكي ريخ لحل بوصنع

 :2 قاطملا ل وعغملا ظعلب لماعلا ن وكي ىار دعم ىلع فطعوا

 و١2 مسا ىلا عججار ريم ىلا فاضمو هيلا فاضء( هظفل) لا نوكيدقو
 قعملاديرااذاو هيلا فاضماريدقرورجظفللادارم(اسولج تدعق) مولعم
 اذه ت دعول دك أتلل قاطم ل وءفم اس ولَجو لعافو لعق تدعَمف
 حرش ىف برعلا تر لاق د> أو عع سولملاو دوعقلا نوكربدةت ىلع

 سولجلاو م ايقلا ةلب اقم ىف دوعقلا نوم ءتسي ءاوكغلا نا محب اصملا
 ن وم أملا ىلع لخد ليعش نب مذ نا ىحو عامطضالا ةلب اقم ىف

 معطض#؟ تيل َنيِنمٌؤلاريماابلاَقَف ساجا نوأملا هللاَعف ةيدينيب ماقو

 قلطم لوعقم اسواجلا اذه ىلعف دوا دءذا لأ لوقأ ف.كف لاق س ا>او

 لولقتلا عمي يشكل (دق) ةفطأع )وال وراسولجت ساجوىاردقملا تولع
 اها لال ةللاو لع افلا بت *ان( هلمذ ) لوهخت عراضم (فذح)
 | هياا فاصضم قاطملا لودفملاىلا عجارلا ريعدلاو اهلنق ام ىلع فاظع

 مهب رد ( ليصعتلا 0 مَ ُهسَوَو مدللا نال فذ ف رظ (مايقل)

 فاضم اريددت رورح ظللادارع (اضيا) مولعم 05 اهلا فاضم

 ناحمالا ىفاكاب وجوردعملا ض ' ال قاطملوءفموهف ىعملاديرااذ اوهيلا

 ]| طع اريدقت روم ظفللا داع (اضدا:ضا)ريسفت فرع( أ )
 هركذ ام اذه ىفانيالف لماعلا فذحري وصن درج اذهنا مثهبقا ناب

 : (همب دن ) عراضم (زو<) ةفطاع (و) ناح*الاف فنصلا ||
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 لوطا كاد كارأ 1 اوشن ارغلا يرقلا ىلع فطعاها لحال لجباو
 ىلا عجارلا ريعلا علو دقن قلعتم ( هلماع ىلع ) هيلا فاض٠ قاطملا
 عراضم ( مزل, )ةيفان (ال ) ةفطاع(و) هيلافاضم قاطملالوعفملا

 ايهددا ىلهفط ءاهبا لكالةلجاو قاطالا لوعقملا ىلا عم >ار هيف عاف

 ااريذقب وذره(ىناسثلا) ةفطاع(و) هزل اللا ها لوعفمو قاع (لءاعل)

 ْ لو لو الأ هل ىف فهطعاهلأ لحال هرج او هريح (لوعفملا) أ أدام

 ا” ار | ننال تسلل دنع: ةراكللا تارغات لومة ) كالا
 رعد !او و هلل ءافلا ب ثان لوعفملاب ق قا ! عم لم .ةلصالاىاماو جالطصطالا

 عود رماود) ض ريعاو'فا فا ايئسا (و)هلودي ذاذكوماللاو غل الاىلا عجار

 هيلا قاضمل لا ارورغ (ام) هريخ (مسا) )هيلوعقملاىلا ءجار ًادتهلخملا

 تاجخلاو هلعاو (لعف) اهىلاعجارريمذلا و ةبّوا تم هل اع)ض ام (عقو)

 لحل عوذ ع (وه) هكطاع ور هيلاق اًضه(لعافلا) هتاضوا امووص

 ىلا موفر رّةّتس٠ فرظ ( نيعسق ىلء) هب لوءفملا ىلا عجار أديم
 ى نسا لب ةز ام مساوه لج ىلع طه اهالحمال لاو 8 0

 هل ثهاىف سه دقو لوالا ىافو ذحم أد يه ريخ (ماع) ارتقازابتجلاوا
 ظ عجارأ دتبءلحلا عوفرم ( وه (وه) ضاّريءاوافائيثسا ( و) رخا هوجو
 (صاخ) ةغطاع ( و) رورىلاب قاعتم(ىفرطلابإ هريخ( رورهلا) ماعولا
 لوالا ةلج ىلع فطع اها لال ل جاو ىناثلا ىا فوذحم ادن. هريخ
 5 ةيقم م2 00 ا 20, ص أى قلعتم (ىدعت 9 ماع

 ليو أتي انمضروكذملا مزاللاوىدعتملاىلا عجار هيف هلعاف ضام (رم)
 هلغاو (هع من ) عراضم (نو) ضاريعاوا قائيئسا © داو لك

 عدمت قاعت م ) هد ءاعىلء) ه همأأ ف اكد هيلوعفماىلاع < زاريعذلاو

 0 39 مولعم ( و ) هاف اوت الوتاعللا ىفإع +حارلارب ىذلاو

 هب لوعقم اديرو هوبملا دير اذاو هيلا ف ىفاضو ايدو ظذللا 0

 ريعدلا ؤمدقت ىلع فطع (هفذ>و ) لعافو لءفوهو هدعي تب رغذأ

 لعافةناف ف ندعا“ نهلاح (نانعب هيلا ف اًضد ه . لوعملاىلا عجارلا

 انعلط» 8 لح ىك ١ ازا ىا ديلي قاطفل وععمو ١١فاظملا ةهطساوب

 وا

 0 و دو وص دو -(
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 مولعم انياب ةدقلاو ءا ىنعملا ديرا اذاو مهو اك ب 0 لعالأ]

 لاو ديز ىلا جلب هيو هلعاف عراضم تكريو ؛ .ةانالو 35 اح واولاو

 (بكر)ة فطاع ( .(وا)ريعضلاعم واولا طبارااودي زن ملاح للا ةيوصتمأ
 بي رّهلا ىلع ف طءاربدةيرورجم دي ز ىتءاجىا هتوذحت عمظفللا داره
 هلعاف ضام بكرو مولعم ديز ىنءاج بارعاف ىنعملاديرااذاو ديعبلاوا |
 ريعذلا طبارااوديز نم لاح لكلا دب وصنم الخلا اللباو ديز ىلا | عجا ردضأ

 روردي 1 ظفالاد ارم( ىل درز) وقطاع فال طوو

 مولعم دي زى ءأص اج بارءاف عملا ديرا اذاو اههدحا ىلع فطع اربدقت

 ةبوصتمةلجخلاو دير ىلا عج ار هيو هلعاف ضام تكرو هيل احواولاو ٍ

 كا اروه) ةفطاع (وا 7 واولا عمريعذلا طبارلاو ديز نم لاح للا
 ايهدحا ىلع فطعار ربدعت رورم دي ز ىلع ازعل فود ظفالاداىه

 ًادتبم لخا عو5 صم وهو مولعم ديز ىف ءاج با رعافىعملاديرا اذاو

 نم لاح لحلا دب وصنم ةيساإطاوأ دل اربخ ىكارو ديز ىلا عجار
 ظعالا د ارم( بكاروهو) ةدطاع (وازه همت ديز

 ديرا اذاو امهدحا ىلع فطع اربدت رور# ديز قءاجىا هفوذ# عم

 ادن ويلا عوفرموهو ديلاحواولاو مولعم ديز ىن ءاج بارعاف عملا
 نم لاحلى هد وصن نم هيعسأ "هل رإلاو 35 بملاريخ بكارو دي ز ىلا عب حار

 عراشم (زو) ضاررعاو' فانيسا (و)رئعذلا عمواولا طب راو ديز
 ا م ار ب 4 ا ) مولعم )ص 2 هب لا قفاضم (لاخلا) هلعاو (هدعن)

 ىقءاصق قعملا ديرا اذاو هيلا ف ضم اريده رور# ظفالادا سم( اك> امض

 | لالا اذ هزم لاح دعب لاح 0 ز نم لاح ايكارو هيارعاسديز

 1كم كين لاطاو اكار ىف نكتسملا نم 4 أحوا ةقدارتم كيبل

 ةلا فااضم (هلماو )د دعت ىلع فطع(كقذجو) ايكاز ةفضرا
 لوعغمو ىف ني قلغتم ( هني رقل ) لالا ىلا عجار هيلا ف اضمريمضلاو |
 زاوملال ىف نمل ةئيرهلا ذا مهوتاكزا ناوبملال تقونل ماللاذا هلديف |
 لإ هيلا فاضم اريدعت رور# هذال دارد )ا ادهم ادشار) مولعم ( و)

 ةئم لاحان دهمو فو نيل ارسل ءاف نم هلا ادشارؤ ىعملاديرا اذاو 1
 دس سيلا



*0. 
 0 + فك ا 5 نزار اكصدأ اننا ى 0 م١ نموا ||
 ىافو نباتي ريخوأ ن 1 ناكاوا اًماك ىا هل ةعصوأ 5 لو>دم ظ

 اه( لاق ( 0 لو>دم نه لاحوه الوعع اهلعتم واوه
 4 و هلع و ض

 ظعالا داع ( ردد ةديترا ( هتالصوأ ند :دوبع هنا ولباو نم نا عجار

 هيف هلءاذ ملكتم عراضمدب راق ىعملاديرااذاو لاق لوف اريدقت نيو كاف

 (ريبعْلا )أدم 00 ةفظاع 5 هلوءةهروسلا وماكل 1٠ نعدراب ءانا

 ضاري ءاوا ف - 2 او( ايه رحا ىلع فطع اها لما اجلا هريح

 هريد ند عوف مه (ان) ا ( رييعلا ىلا عت حار ًادتنا لعمل عوذرم (ود)

 (ماهبالا) كصولاما هفصايلخلا 7 جاري هلعاف عراضنم (عفري)

 تاذدعص (ةروكذ وك دم )عقريب 0 ىقاعتم (تاذ : نع عفريأ هب وعقم ني هه

 575 ]!كانج٠ (ءايشالا) ةقاعب قاعتم ل ان) ةهعصاادعن هعص م (ةمان)

 (قبس س) هةية 2(دق) ضاررعاوافانيشسا(و)» اشالادشن لي لن ةسمدلا)

 فقطع هر دقموا) رك داع :فودوملا ريك !اىلا عجار هيف هلعاق ضام

 (اسفندي زباط) مولعم (و ) ةر دق فرظ (ةلخجىف) ةروكذ ذمىلع ||

 ض اف ناط5 ىعملا ديرا اذاو هيلا ف اضم اريدعت رورح ظعقالادارم

 : هلعاف ىلا عاطل ةمشأ ق هردعملا تاليه رعي أسهنو هلع ف دب رز و

 ( ديز ؟ىُن ب اط )ريسفت فرح ( ىا ) هلودب هيلا ر اشا اك ”ئىّثوهو
 اسفن 55 ب اط ن م لكلا ل ديوأ ناي فطغاربدمتروراقالادا ع

 || هلج ىلع وكيع الكت رور# لوصوموأ قوصوم (ام) ةفطاع ( وا) >

 ةعص :لولاو م ىلا عجار هش هلعاو هل ءاعملا بان نم ضام(اهاهاض)

 اهاكما هنلوععم لدا توصضنم ل اضم توسع ريك ءاهلاو هتلصواام

 ظعالا داره ( ء م "ىلع ض وما ) مواعم (وحن )ةلجلا يفا عجار

 | ردو دلتا نطوط ودون قزارإ اذأو هيلا كو اضع ءاردقت نا رحم

 وهو ريتش هلعاف 5 ”ىملا امم ٠ ةيسسل ىف ةردعملا تاذ ن < رعب ب ” ءاهو ؛ هري

 ىلع فطء اربدقتر وري ظذالا داع ( انويع ة رحغم ضرالاو) وش
 يو ءو هرمي ةروغ#و د كام ضرالاف ىعغملا ديرأ اذاو قياس || لاثملا

 عما ىف ةردقم تاذ نع ' رع 5 : هوهوهيفريتسملا ةلعاةيلزان نإا ه هرد :



ْ 
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 همت ط رش هل> ىلع فطع أها لال + 8 هل لوم

 مدع ق جعتم ( ( هلم اع ىلع ) ض ارعاوا فانيسا وام اللا ريدعب

 ىلع ىطع 600 ١ هيلا ىف اضم هل لوعفملا ىلا عج < ارلا 7

 ( ف ذح و ) هيلا ىف اضد هل لوعشملا ىلا عج اراوتمو عشت

 ارا ريعذلاو 35 4 ايتو ) ةلءاط ( كم لاو ترا ىطع
< 8 

 ىعك مالا دا هوجأ فرط ) ةنيرقلا) هيلا ف هيلا ىف انضم ه]لوعقملا 21

 250000 وهريخ(لوعقل 0( قوسشللا) أدت (ناقن) ةفطاع(و) صاكىف

 لصالاق اماو ةناكذلا تارعأاب لوغشم ) ةعم) ايقدحا ىلع ىاطع

 هني رطموزالى :ردعت هءدرو هكءوو هلو هيكلوعشلل لعافلا ىئانهعملِدَعف

 فنصللا هدرو ةيفرظلا مزال لك اذكهو ىلا بارعالاب لوخشم هناك

 هعمو لوعفملاق ردصأملا الريعك لعافلا اي قطا امو  ناحمالا ىف

 ىلا عجارأدنبم لحنا عوف رم( وه) وهل ضاريعاوا فانيسا (و) هلفرظ

 هلا فاضم (واولا) روكذلل فرظ (نءب )هربخ (روكذملا )هعملوعفملا

 هباا فاضم انظف رور#ت ( لوبعم ) روك ذل هللوعغم ( ةبحاصلل)
 لببة نم اهلعاف الحم ع وذ موا ةيحاصألل هبلوعقم الكت بوصنمو
 (لماع )حرشلا ىفذاتسالاهركذاك هلعانىلاواهوءغهىلا ردص لا ةفاضا

 اريدقت رورحم ظذللا داره (اديزو تنج ) موجع (وض) ملأ: فام

 اديزو عم ىنءىواولاو لعافو لعذ تخل ىنعملا ديرا اذاو هيلا فانضم

 عراصم (زوج ): )ةيذان(ال) ضاريعأو أ شاي( و )40 دس سن

 ( هلماع ىلع) هعملوعفملاىلا عجار هيا فاصم ريعضلاو هلعاف (هعدقت)

 ةوطاع و( ةعم لوعفملاىلا عجار هيلا ف اضم ريعذلاو ميدعت ى ةلعتم ُ

 هبرورم لويعلاو دقت َى ةاعتم ردن قرح ىلع( لومعلا ىلع) دبا 0١

 ثقلت (بحاصلا) هلماع ىلع ل ىلع فطع الخم بوصنمو اظل

 ريضااو هعدقت ىلع فطع (هددعت) :دئاز (ال) ذفطاع (و)لورعملا
 ايتن( نسداسلا) ) ةفطاع (و ) هيلا فاض هعم لوعفملا ىلا عجارلا ||

 قانيلسا 49 ايهدحا لسوف فطع اه لجل لاو اد-او هريخ (لاخلا)

 11 1 1 ااا اا و سال |

 هعم لعفلا لغو ىاذب

 انه ماصعلا لضافعالو

 هنع باحا ض اًريوا

 ىف ىوطالا حراشلا
 ه.شاحورابظالا حرش

 ةاراروهاقو ادم الا

 قبنن هيلا عج ارتلق



 دك 011
 0 ادد كا

 اقام لجخعاو امىلا عجارهيف ريعذلاو عراضم 0 را لكك ا

 (لوعفملاو )١ هيلا اضم (لعافلا) نينيل هيلوعقم )4 هديه 2 هتلصوا

 دحا نم لاح (اظذل)ة راكملا تاز عانلوغشم (هب )لعافلا ىلع فطء|]
 | اطغل ا اوس ىاردقملا ناكربخوا ايظغاوا اظوذلم ندع نيىمالا

 قاتم 0 اوي و بارع ءاك (لث) 81 اظةاىلع فطع ( 00

 لعق تب رمق ى ّْءملا ديرا اذاو هيلا فاضما ردعت رور# ظفالا دام

 اهو )نايظفالاهب لوءقملاوالعافلا نم لاحائامو هلوءغم اهيزو لعافو
 ىعملاديرا اذاو هليقام ىلع فطع 0 ريدقترور<ي ظفالا داع (اًئاَمديز ||

 اًماَو هربخ ديزو أديم ل<لاع وفم ةراشا مسا اذو هيبنتفرخ اه

 ريدقتلاذ ا ىنعملا فهيلوعفم هناالا ظغللا ىف أدثبم ناكتاوهناق اذ نم لاح أ
 هن , لوعشم هناالا ظفألاى اريخ ناك ناو هنأف دير نموا او 17 هينا

 ا ةراشالاوا هيبنتاا نعم لادا ىف لهاعلاو اًمئاَق ديز ىلا ريشا ريدقتلاْذا عم
 ]| |أانع متجاال 01 ىغم حرش ىنيمامدلا لاق اذو ءاهلا نم موهغملا |
 ٠ ءاهىام ير ادع لا لوالاؤ هراشالا عمو هيبثتلا ن ىعم نالماع 1

 هيردأرشاوهو هراشالا مساىقاع ن نِييرصءلادنعو ههيسل هتاوهو هينثتلا |

 نوكذ اذ نم موهفملاريشا لعاف نمالاح امئاَق نوك زوجي ليقو ىهتنا

 ظ هيلوءغملاو لعاغلا ىف لء*ا/ل ماعلا اذهل ةهنالرظن هيفوان و:ءملعاغلا

 هركذاغاماو قيساك فرظلااو لاخلاك لعفلا تالودعم نم اهرغ لب
 ىوشي لهملاكءام اوثاغي *6ىلاعت هلوق رست ىواضيلا ىضاقلا |

 ريككلاوالهملا نم لاحوا ءاملد نات ةفصدوجولا ىوشينانم## هوجولا |

 ريضلا الهو خ دمعم فاكلا ىف ريعدلا اكل ىف ريعذلادارماؤ فاكلاىف |

 هركذاع رعكلا هيف ريثسإي ىح هقتشم ةفص نسل هلال فاكلا ىف ريتسملا |

 ٠ هيلاف اضم لالا ىلا عجارلا ريعضلاو أديم (اهاداعو) نيدلا باهش |
 ١ "اج ىلع ف طءوا ضاري عاواىانيتسا اهل لالتإ#أاو هريخ (لعشلا) |

 | | هيلا قاضملمثلاىلا عجازاريعغلاو لمغلا لعفطغ(ههشوا)ام ره
 ئ ىلا مجاراريعضلاودبعزاوابيرقلا عفط عادت: خوف رم( انعموا) |

 ١ [لاخلاىلا ع ار ريعكىلافاضم ادام (اهطرتشو )هيلا قانئعم لعفلا | ا

 نا + ْ
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 لالا ىلإ ةبارمبف دعس اهي. يوصصتم صخان عراطمار لوا زجل ن1 تال
 الأ درغملا لب 3 ىف ىهو نال ةلص اهلل خال هتلججو نوكتريخ (ةرك)

 قانشسا وا اهل ةايلع تايعاه العال هل+اوأدتنلاريخ - نسلوسل دللي
 مجاور هبف هيف هلدأف عرامضم ( مد: ةيقأن (ا0) 200 25 ضارتعاوا

 (لماعلا لماعلا ليع) د ةديعرلاوا هيب رقلا لع فطعاها لحال تلجاو لاما ا

 ( 1ع١ ىلع) ةداز (ال)ةغطاع )ع 3 لماعلا ةغص(ئونءملا ورع 0 مدقتتالب

 لعفب دحاو ىعع نإ راطاَى اس نإف اءصبا مدهتالب ةليومرح قرح

 الغ تورك :مو ىل عب اردقترورم يد 7 لاك راج فظعلاب دد>او

 ةهوص ) دور (َرورلا) هيلا قاضم (لاحلا) لماعلا ىلع ل# ىلع فطع
 (ناع ) ةيفانالو ردقملاا ذا باوجوا ليصفتلل ءاغلا ( الذ ) لالا ىذ

 اريدتت عوذ سم ظد ظعحللا دار ( ديزب ا , اسااج تريم ) ل لوه عب

 ناك مسا (اهبح اهبح اص)صقان ضام(ناك)' ةهيطرش ( (واو) لعاقلا بث
 اهل لحال هتاجوناكريخ (ةركذ) لالا ىلا عجار هيلا ر هيلا قاضم ريفا

 ةاعافن( عدوت) نضام ( بجو ) ةركنل ةفض (ةضخر طيمشلا للا |
 10 يك ل ب ظمأ دا#عاووإ باو> اهلل اا اجلا

 قاعتم (اهيلع) هيلا فاطم ( لالا لاللا) ضارتعاوا فاي ماوأ مدت الأ

 5000 (ود ) ةضحلا ةركنلا ىلا عجارريعذلاو ميدقتب
 ءاعف ىعملا ديرا اذاو هيلا فاضم اريدقترو ري 0 ا
 تاكو ءاسل هي لوءعم لخا هنوصنم ءايلاو ةداقو نوالاو.ضام

 عجار هيف ةعب ١ صقان عراضم( نيج ءاح لعاف وهو" لجر نم

 ردة ىلع ف طعوا ضازيعاواقانيأسا لاو هريخ (؟نلج) لالا ىلا
 تاوجوأ ةفطاعوءاعلا (الف) هاج ةؤص 6 (ةئريخ) هذ رقم لالا نوك يي

 ال مسا لكلا بوصن .يما كوس( )نسخ ول الوردعملااذا

 هللا ىلا عجار ريعطلاو ال ربخ للا عوذ صرقتسم ف رط ( !هف )
 ةلجب نوكت هاهج ىلع فطظع اسهل لحال ةيعسا ةلجح هريخو ال مساو
 الل ريما دعب ريخ لمحملا عقم رقتسم فرظ ( طبار نم ) ةيباوجوا
 عوذ رع (وه)ضارتعاواىانيثسا (و) لععت الور>ا هو+ورم دقو
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 الضم ركذ هبارعا (طقف) هريخ ( ريعضلا) طبارلا ىلا عج اراد بملح |
 ربلطاو انما نيب ةيدكلتا ةشنلا قاعتف ( عزاكضملا ق") قيساَعف
 مدل امرعم هنوكلأ هنأد ريعدلا ن ا املا بوصنم رودسم قرظ وا

 ًادنيمربخ لهل ا عوذ سوا راينا تقرعى أ ىزذ رعثلا لوعقم

 ديز ىنءاج ) مولعم (وح ( عراضلا : هعص (تدثلا) وهىا فو ذحتن

 ىعملا ديرا اذاو هيلا فاذم ارب دعب رو رك ظفالا د ارجل( ةلكر

 هلعاق ديزو ءال هيلوعفم لكلا ةبوصتم ءايلاو ةباَمو نوثلاو ضام ءاخ

 لايع لفل هب : وصنم :لجخاو دب ز ىلإ عجار هف هلعاف عراضم تكربو

 ريعذأاىلا عجار هيف هل_ءاق روّتسم فرظ (عم) ةفطاع (وا) ديز 7

 هد>و ريعلا لق هناك نءْا بسد ' طدق ىلع فطع لولا بوصام

 عم هنوك لاح ريعذلاو | ل فوطعملا زم لاحوا هر 2 ىلا عم هوا

 (واولا ) ةفطاع (واؤ لا فاضل اونا ) هل دف هل ةفص عوذمواواولا

 دوكلوا ادرْفَدَم قدم هنوكل واولا نع لاخ (هْدَخَف) ريعضلا ىلع فظع
 لاحوه ىذلاردتملا دحوتيل ةاط؟طم لوعفمؤا انعتهذ ادهع هتقاضا

 فالتخالا ىلعربذلاو أدنبملا نيب ةبسنال فرظوا ىائيئساو! واولا نه أأ] لا 0

 فطع (ريذلاوا ) هيلافاضمواولا ىلا عجارلا ريعذلاو ةاحهأا نيب | ىافاليئساواواولا نم
 10 تا لا ردعملا هم>وت ةلج

 هي محا ةيسنلاب قلعتم ( هريغوف ) هليصفترع دقو ريعتعلا ىلا عجار ةلجج وا واولا نم لاح
 هذهدحا طا راخوك 7 ؛وهىا فوذحن ادن رس خروتسم ف لو ' 55 0

 فاضم تدثملاع راضما | ىلا عجارلارم اراريعدلاو هنملاحواهريغ فاك د ةلثلا

 فرظ (ةيعسالاف ) هعسا (ىلاغلا) لمملاب هيشم فرح (نكل) هيلا
 |هلئقاعاكاردّتساتءقو ةيعسا اها لحال ةلخاو هريخ (واولا) بلاغلل
 هيلا فاضم اريدعترور حج ظغالا دا ع (نكربال دي زى: اج)مواعم (اوحن)

 ديزوهلوعفم للا : ك4 وصنم ءايلأو ةناقوذوتااو ضام ءاق ئعملاديرااذاو

 هب وصنم ةلجاوديزىلا عجارديف هلعاف عراضم بكري و ةيفاثالو هلعاف
 داره (بكربالو) ةفطاع ( وا) طةفريككلاطبارلاو ديزنملاح لحنا |
 1 ق! أنبلا لاثا ا ىلع فىطعا ردت رورخدب زق ١ ءاجىا هفوذ عملا |

*0١ 

 هيلا ف اضم ريعذلاو ريمكلا نم لاح (هدحو) ديعيلاوا بيرقلا ىلع

 ل ريا يل ته 7 ةببسحم يبس هروح الا -



 فطام
 0 ا دق موز م مدع قفرع عانق اق دلل نم ل ا د قلطالوا

 | ر ههملا ىنعا لوءعم وا ل وا لعغت الف فدصملا دنع تنثملا ىض الاف الاى

 1 فاضمو 0 (هلح) ) قباسأ || فذحلا ىلع فضطع (قدحو)

 || ماللا نوكل ىف ذملا فرظ ( ماسي . ماسية ) هن كوعقملا ىلا مج >ارلا ريمذلا ىلا
 || (اديز) 57 اهنبلا ىفاضيم (هني رق) هلي 000 ىنهع

 بوصنمرةتسم فر ظ (نم) هيلا فاضم اريدقت رو رح ظفالادارع
 نان اكنا وا د اكحوىا هلذذص لخملا رورو أ اديز نم لاح لحمل

 ردع الوقل وذا فرظوا وه ىا فوذحأ ديم ربخ لحما عوف رموا
 || نم ىلا عجار هيف هلعاف ضام (0ام) ا يلدا نضام ديز نم لاحوه

 || اري دقت بوصنم ظفللا دارمع (برمضا نم ) هتلضوا اميةْغض تلجباو

 || هيلوءةملدلا دب وصنم ةنيماسهغتسا نك ىنعملاديرا اذاو لاق لوقم

 ظ ملكتم عراضم برعضاو مالكلا ردص هل هلاك انوجو هيلع مد5 برعطال

 || (نوعفللا) أديم( تلاثلا) ةفظام ( و) ملكتملا نع ةرابعانا هيف هلعام
 بارع اب لوغشم (هن (هيف) اه دحا ىلع فطع هع اها لال يلج او هربخ

 ظ نخاع وفرص (وه) ضاّرعاوا ىفانيثسا (:و) سهل صغتلاو ةياكللا
 | هيلا فاضم لما رورحم (ام) هريخ ( مسا) هرف لوغشملا ىلا عجار 1

 | ام ىلا مج ارريعذلاو لفل فرظ (هيف) لوه ضام ( 0 ١
 ئ وعمد ام) هتلضوا ام ةؤص الجب او لعاغلا ب ثان (نوعكم)

 || ذاتسالا هركذاه ىلع .هوناكاه ىلاال مسالا ىلا عجار ريع ىلا فاضفو

 ظ بتوص. :هوأ و ةفص للا رورأ ل ةميع# را ) حرسشلا ّق

 | ىلع ف طع ( ناكموا) هلماعوا هبق ف رور اريعضلا نموا هنملاح لما
 أ| ىلا عج ارئاريعضلاو هيلا ف اضم ( هيضن ) أديم ( طرشو ) تامر
 0 هر ,دّقملا ةننلان و: 7 ماكل هيلأ ىف تنس رتل /

 7 فطعوأ 2 ىائيئسا 0 1 ايظفلايصن

 هيل | كقالصم ارتقترو رحم ظغالادا م ( ىق )ام مساوه "هل لل 0

 |(طرع . ) ضام ( م ) ةيقيةحت ( دق ) ض ارتغاوا فاميتسأ 0 ظ

 كنيعو



 يك

 لح ىلع فضطعوأ ضاريعاو ا فايئسا لجاو هيقلوععملا ىلا عجار

 "5 و وعشأ صوان ضام(ناكم) ل صوللط نمسو ورح (ولو )هيلا فاضم هو

 لاه لا هيد وص. :ههتلجمو ناكريذ 5- - اريدعت نوصن ء( نعم ) لءاعىلا عار

 عم نكن 1 ول ىاردعم ىلع ف طءواض اًرعا اهل لحالوا لماع نم

 هيلا فاضم هيفلوعةملاىلا غجارااريعضلاو مبدقت ىلع فطع (هفذحو)

 هو لوعءغملا لآ عجأرلا 9 هيلا فاضم (هللع هلناع) كيعم لاواند رعلا 1

 601 مول ( رم اكن ىعع ماللاذا فذ قرط 0 ع (ةنيرقل ٠) ءلا ف اضم

 0 _ فطعءاها لالة لاو هريح (نيدفتلا ١ ادنلط (عبارا) (عدأ1)

 ريعدلاوهل هل لوععمو لعق قلعتم ( هلجال) لو هي ضام (لعف) 2 ملا

 ام ىلا ال مسالا ىلا عجار هيلا ف !ضمريعذلاو هيلا ف اضم (هلماع) |

 1 .صن) أد 5 0 رشو) حرنشلا ىف ذاتسالا هركذاف ىلع مهوامك |

 عرس (اظذل) هبلافاضم هللوعفملا ىلا مج اراريعدلاو هلا فاضم
 ا م ! حاطم لوعفم وأ را لا لسن تال هردقعملا ةيسلا

 ةلجج ىلع فطعاهل لال ةلحجاو أ دتيملاريخ يدعو ل انتل

 ف ءايتسا (هةريلاقانغم( ( ماللا)ضا ارعاوا فائيثساوا اممساوه
 0 ال 1ع (طين )ضان( نع ١ ديفيد (دق) ضارتعاوا

 ز وجو )هيلا فانضم مدللا لل عجارلا ريمخلاو هلا فاضم

 || كا عج ار هيلا قاضم 4 1 ف (هعدس ا عرانضم

 - * هللوحفملا 3

 ا 0 ١١ .علاو طرشا ديلا فاضم ردم ) امها لحال ةاجلاو هلعاذ
 : يل فاض نريتضلاو هاصان(دعدشت) عراضم(زوسو) 4 ءلافاضمق 3 ىلا

 ْ لوعشملا ىلا عد - اراريىذلاو هميدَعَت 007 ( هلم (هلماع ىلع) «1ىلا هيصأ طرش

 ظ فةصللادنع ةباكطلابارعاب لوغدم (لعف) ةاحلا قىاللت خا ىلع لعق

 || افذح ىا ازاحت ف ذل قاطم لوعفموا هف ذح نم ل اح ( اًفاطم)
 ىلع ى طع (فذجو)ر دوما ىعا لوعغموا ردعملا 8 قاطالوا اعاطم

 1 عوذ مه (ره) ضارتعاوا وأ فاّيئسا سا( و) ةناكللا تار ءاب : لوغشم(ه])

 لإ فاضم لحل ا رور# ( ام) هريخ ( زيسا) هل لوعغملاىلا عجار ادي ملدحلا

 [|| هتلصواام هقص ةلطعاو:لعاغلا سنان (نودعذم) اهىلا عجا انهما لكم

 0 و صو 0 - 7# 7 5 1 14
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 ظ 1 كد نعيبأ وا بد دو ع هرج اما أ ف 0 ٍ

 ةرادقم تااذ نع ريم اياؤ ةْريَح ببطو أديم دي ر علا ديزا اذاو
 ١ را

 8 هقودحت عم ظوذا دازض . (ةوناو) ؟ىشو هورمسملا هلعاق ىلا ب يط همس ىف |

 بارعالاة نعمل اديرااذاواههدحا ىلع فطع اربدقترور من يطدي زىاأ

 ْ ا ذيز ىا هقو 0 1 (ارادو) قنشامارغاك

 2 00 - لينا و فود م 500 0 (اهجو 5

 نءرييكاهجوو كممت# نحو أ دنع دي نه ىعملاةلي را اذاو 3 تام 1

 دا 10 (العوب 5 ,:لضفاو )تسلا هل اقلاع نكح هءسنق هردقمت اذ

 ىعملادب زا داو رهام ىلع ف ط ءارباب تورد زىاهفود غم ظللا

 هز دوم تاذيؤع رتب : لع 34ه قلعت مور عر هريخ ل ظفاو ادن يوف

 ئر> قو فطءق ردو ' (ةفاضا قوالوشسملا ةلغاق ىلا لضفاذ كن أ

 لحم ىلع فطءزل#بودنمو اظل هيهروز# ةقاضاوةرذقع قلعت جا

 يلو لل عا مول (و) هيف ىف دوجوم دعا هاهاشام ىلعالةلج ىف

 نوتلاو نضام مياف ىءملاديرا اذاودياا فاض ءاربدعتروزظ ةللادا نم |
 د هيلا قاض ريهطلاو عاق تب طوق ءهلوعفم لحنا توصتعءايلاو ةناقوأ

 ؟ىشن وهو ريعضأ ١ ىلا نظم دذ ىف هردقم تاذنع ءاريبعانا و داع .:اف ىلا

 ازبدق زور ةوب | هبيط ىبدعا ىنا هفو حم عم .ظغالا دارس (.ةوباو)
 و سام تاز ءاك قءملاهدازا ىلع هيآر ءاوىذاس ا لاثملا ىلع فئفطع

 ظ عوف سعةراشا ميسااذو هيئذت فرح ءاهلا (اذه) ضارتعاو' فاسيذسا
 ريخ( لعاف)اذانايب تفطعوا لكلا لدن واذفتص ( :زيبكلا )ايتن للا
 قرطظوطزيفناو يبل نيب كلا ؟يشنلل فر ( ىنعملا):أدييملا

 ناك العام ةزك يع ره ىا فو دع ًادنيهربخوا لغاف“ هفض روّدسمأ ا

 ةذعب مدعتنال هلو من: قاعتمرج قرح ماللاوديغَ رونءاعلا (اتلف) ىعلاىف ظ

 هل لوعدم بضن ديعبلا هلو ماللان ورحم تسد رقلا ه2 ةراشا مس اذوأ

 هيلع م ديعتال ىلا ف ردح لويعم نأ هوو: الغ ىلعتم ليقول هولا ا

 ظ ع 5 ةلا انها مجاز فهل واق راضم ( دق ةيفا )ال (ال ١) هغعضلا ا ١

 2 سا

 د * 43



 5 خل
 | (و) رمل |اذهىلاعجار هيلا فاضمريعدلاو م دقتبالب قلعتم (هلماع

 || ةيفان (9/)أدنبم (ريرتلا)اهلبق ام ىلع ةفطاع ل قو ضارتعاوا ى انيتسا
 || ءانثلسا فرح (الا) أدّمملا ىلا عج ارهيذ هعحا صقان عراضم(نوكي)

 لأ (نءاثنا)ةفظاع(و) أدب اريخل ا ةعوف ص هتلوجو نوكيالربخ (ةركن)

 ||| اههدح ا ىلع ف طءاهل لال ءاذجاو هريخارب دقت عوفرم( ىتتسملا)أ ديم

 ىئنسملا ىلا عجار ًاديملخلا عوف يه (وه) ضارمءاوافانيئس(و)

 || ى انيثسا ( و ) لوالا ىا فوذحم أدنيمربخ (لصت») هربخ (تاعون)
 || لصاملا ىتتسملا ىلا عجار 0 لكلا عوف سك وهب وعلا

 ||| اضياةيقلعتم (الاب) جركلاب قاعتم (ددعتمنع) دبا اربخ (عبرخلا)
 ||| (اهت اوخا) الا ىلع فطع اريدقت ةرور# (ىدحا) ةفطاع (و')

 ||| (عطقنم) ةفطاع (و)الاىلا عجار هيلا فاضءريضلاو اهيلا فاضم

 ||| لوالا *ل+ ىلع فطغ اها لحال ةاججباو ىناثلاىا فوذحم أديم ربخ
 آى عجار أدترمل لا عوفرم ( وه) ضارتعاوا فائيئسا(و) لصتم
 || روك ذلل فرظ (اه دعب) أدّبملاربخ ( روك ذملا) عطقنملا ىنتلسملا
 || بوصنم (ريغ) اهتاوخا ىدحاوا الا ىلا عجار هيلافاضهريعطلاو
 دعب ربخ ع وذم وا ردعملا نعا لوءقمواروكذملا ىف نكتسلا نهلاح

 1 (ىنئلسملا) 1غ ايصاوا نقءاشتما:( و )هبلا ف اضع (عب رخم) 0

 لا ةياوصنم ةيقرظ ( اذا) هربخ ( بوصنم) أديماريدقت عوف ع

 ىنتلسملا ىلا عجار هبف هعمسا ضقان ضام (ن اك) بوصنل فرظأأ|
 فرطظوا م الكىف ىا هدعب رقتسملا فرظلاوهو ناكريظفرظ(دعي)
 ْ سوح الا به ذمىلع كو نكتشملا نم لاح ل2ابوصنم 9

 هق كر العيني لماع ىلع مدق نيه> ولا الك ىلعو َن اهرب نباو

 ]|| م د_قتم دقي ديقم ىلع ف وطعملا نال ن اكربخ ىلع نافوطعملا
 | نيل ما[ةضا )زو. خي اتا نوما ركذاهتاكرتشوا ةلاجتالتق هكواشم
 | رو رحم ( ريغ) هيلا ف اضم اريدقت رورحي ظفللادا رم (الا) باجامت
 تعا لوءفم بوض:هواوه ىا فو ذحت أدّمربَخ عوف مواالا ةغص

 ا

 ' ظ

 ا

 [| تود كر تنل فارط ( مالك )اذهيلا فاضف ( تفاعلا ) ردقملا

 « لا »



4 
 .) (بجوم ) اذال ا ملا | فاضق لح !ةحورو ورججن هنو ناكربخ لخا |

 ىعلا ديزأ اذاو هيلا فاضم ار رور# ظعوالا داع اال موقعنا

 ىئلسم ةدوسالا# دالا ادن .و ءاههت سا فرح الاو مولعم هم موهلا ىنءاج ب رعافأ ا

 2 ١ 0 ( ىئثلسملا ىلع ( ىنتلسملا ىلع') ناكربخ ىلع ىطع ) امدعمَوا ( هوا ) موفلا نم

 اديزالا قءاجام) مولعم ) ( و2 ةرءاكذلا بارعأ لوغدم 0 :م) امدع .(هنم) اعتق

 فرد>اذ ىعملا ديرااذاو هيلا فاطم اودع رور# ظعالا داع (ذحا

 نم ىلسم بن وصنخماديزو ة ءامذسا ف ر>الاو لوءغمو لءذ ىنءاخو ىقنلا ا

 ديعنلاوأ بدر هلا ىلع فطعء ( اءهطقتموا) قءاج لعأو وهو دخا

 اريد_ةنرو رحم ظفالا دارم (اراج الا موقلا قءاج ) مولعم ه(وحن)

 ءاشثساللالاو مولعم موهلا ىنءاج بارعاف ىعملاديرا اذاو هيلا قاضم ْ

 عسا بوصنم اراسجو اموقرم اريخو ايوصنم اعسا ىضتقي عطقتملا
 اك اردتسا تءقو ةيعسأ 'هلج- هريخو ىعشأو 'ىبأ ىل ىا ف وذ هريخو

 ( دعب ) ىتتسملا ىلا ع جار هيذ هعمأ صقان ضام (ناكوا) اها.فاع
 ش .ىلع ف طع هانا :اجلو ناكريخ لكان وضم روتسم ا

 (ادع :وا) هيلا قام هيلا قاضم اريدةترورم ظوللادا سه( مدهملان اكاهلد

 قرط( كالا 3 3 2الخ ىلع ىطع اريد هنر و ر2 ظؤالا داره

 ||| لكلا غوفرمه رقتسم فرظوا باحسلالا قيرطي ظوحطلا توصدلل
 ريكاق ناك ا_ىهادعب أانوصخم هنوك ىف ىنعي وه ىا قوذحت أدتمريخ

 ريخلو أدتبمانيب ةيمكملا ةيسنلل اًنرظ هوك مهنطعب زوجو لايعتسالا
 زوكالوهو ىظفالا لامعا ناكما عم ىو :ءما أ لءاعلا اع هقو ىهتنا

 - سباوا ادعافوا ال+اموا ) بدبللا ىقغم ن ء معاك اعظد

 بعبلا وا ٍبيِرَدْلا ىلع فظع ازيدقت رو:رجي ظذالا د !ىه اهم لك
 لزم لم دس لع هدعت راتحو زوحل قرط © عراف (زوجبو)

 عزانتو روكذملا لومعملاةئيرهي فوذحم رخ . الا لومعك هيف لع امهداو
 قانا الا هعبذ نمو بجاحلانإا هاقن ناو طسوتملا لوم ءلاىف نياعفلا

 ما لع «نصالا) ىئلتسملا ىلا عجارلا رم ءذلاو ناخضمالا ىف اك هيف هنأ 5



 أ د حو هاه را كيتا ىلع ف طعوا ض ع رد رو
 1 6 لرا 0 هيف زو و بصنلا روك ذملا ئئدسملاىف يح لق هناك

 | بنان (لدبنا) لوه# عراضم (رانخيو ) بضنلاب قلعتم (ءانثنسالا |

 ا الجال ف راظ (مالكف )ذر , ١ هله ىلع ف ظعاهلل خال اللذعاو لعافلا

 1 ريدالا مانا هع مونت د سد كوت ْن ه عزاتلا ىلع نيمد عما نياععلا ظ

 أ ةجاللا امئاو لصال وه ىنئتسلا ىف بصناا زاوج نالريخالا لعفللوا
 || افر ظب ةنوكز وجي و ر وهَعْلا دنع ىلوملا هركذاك عذرلا رايتخا كاريشالا ىلا

 ا ا لمتحو مالك دعس ا رج ا ريعدلا ن م الاح ارهتسم

 ْ 8 ٍفاضع ( بجوم )ردقملا نعا لوءفدوا هني 0

 ٍ باتل لوغشدم ( هم (نم زدت اريدعت .ع وو سه في ا )و(

 ا ريعضلا نه لاخ لل هب وصنم هل هلجلاو اوتار( نو ذم ) ةءاكملا

 ا ليةوارق ريفر ةبقااقر ُط هنزكربدشت ىلع م الك ىف. 2 ا: نءوأ هيققرو 5

 !ٍ مولعم (و) لع أتةكيعي هلا قسم عيا ارا لوي اةيييضر *| ٠ -نه ناتي

 ْ ديرااذاو هيلا ا صم اريدةنزو رحظُللا دا نست (اديزالا .موقلا ىقءاحام)

1 
 ا ٠

|| 

١ 
 1 تودنمأ ديزو أدم اى فرد>الاو مولعه موولا ىل ءاجب : ارعاو ةيقاناك ىنعملا

 ٍ ا موعلا نت ءاجامىا هدود# عد ظؤألا هدأ ريع (ديزالاو').موقلا نم قمم

 ٍ 'ذاوه هيو نم كادي ديزالا ىلع ال روكذملا لاثملا نع فاطعار تدور

 ١ ٍ عوق سمح دي زو ع اذئاسا فر >الاو مواعم مولا ىب احجام: تأ رءاف ىنعلاديز' ْ

 ] غجار هيف ىل اع اهلا ئا:لوهجي عزاضم 20 موعلا ند ه ضع لدي '

 | ضارتعا ليقو. حلاو لج ىل+ غيط ءاهالب |يعال لجلاو ين ملا ىلا ظ

 ْ ا نعافلا بئانوا هد ريغ كر ٠ لوععف رمردكلاع ]ودم باع ىلع )

 ا ايهبلا فاد طم (لماوعلا) هب ه.5 ظمأ َددئيَح زدقنو هو ا الو برعيلا أ

 1 حصا ضام ناك )برا رط لحلا مقيم هم رظ(اذا)|

 || ةياكللا بارعاب لوغشم هن ناكمسا اريد عوف م ( ىنن ة:لا)[

 ْ اة اذال اهيل ىف اضم لولا ةرور# هتاجو 0 (نبعر

 اريدعت رو رع ظذالا.دا :.ن 0 (بيزالا راج اج]) مولعم (و4) هيلا فاطم

 د ف ةناقو 5 وذألَو نضام. ءاجو ةيفاث اف او عملا د اذاو هيلا نِف ف اضم ١



 اهم لعاف 2 وف يح 1 00 0 1 0 لد مواز م

 0 هنأ هيوو: 1 علا ل :ىجلم ٠ هدهالإ جاصفالا فو

 ا ضوف2و) ربدتق ل | علا . ند نئعأب ميشو 9 5517 باب مهندو

 ءرإوللا ىلع ف طع اهلل اال 8 « ضو هو هو ىا فوذحي 520

 ىنثلسملا و هلوك ىق بوصن مه ٠ ىلع انوطعم' ناوكم ل م2 الو هينا | |

 ىاطع ليقو م اضوعلا 2 َّق اذك لضصاوغا حاوقول ب قانا

 هنوكنل: ةرممكلاب رورحم (ربغ ) نضوج فرط ( دعب ) بوصنم ىلع
 لكلا لب وأ فرس هزم رع هنوكدلا؛ نوعا !انوا طظخألا 537ر وأ أقرم 8

 2 اء ارفع و ظودألا دار (ىوط)ا هدلا ناينجم هليصفتساكأ

 فيظع اريدعت رور<# ظعدللا داع |,هدم لك ) ادناحو ءاوبس و ررعوعإ ا

 قب رطءروكذملا ضو فرظ (ربكالا ىف )ديعبلاوا بيرقلا ع

 ره افونعأت بيو 3 ني روددسد قر 3 ٍبايصسإلا

 ( لقال لقالا ف كا مهلا 5 0 0 0 0 دأ نع

 'ء ف ادم ( 5-5 16 دم عذسل) ضاّررعاو !ىاننذسا ا 5

| 
 2 3 ىعسأ اهد توص. م نضخان ب ادم نر (نووس )در دخو نإ ( هيلا ١

 الح ة عوف يضدرغملا لب وأتى 7-5 :اجحو نوك دريد ) ( فص )ريغيلاع اد

 ١ ريغيلا مجار هيف نع اعأ اثان لوه# عياضم( ل. ورا - أ

 ْ لمح قلعتم ( الا بعز نو هناريع لصا ”ن[ حج ىلع ف طع 0 أ

 ْ ا لدا بوص دع رعد ةسم ف نظوا لمد فر 2 ) ءإبشتسالا ( ظ

 ْ وهىافوذحمأ د مزيخ ل لا عوق سوا هل هفصلئاروزوا ا نع ْ

 0 لعافلا بيث 0 محم (برعيو) فا 2922 ل .شسالافأ

 1. م م ا سل سوح ب سس حس مص اصح هس 2 مساس سس اس

 ظ 5 وأ برعي ىف 8 : ذأ

 6 قاعدم ليف 3 تت هنااا كا عا اوكا بوصول رد ازا ى 2 ل

 ادسسع ل تتسلل



 ىلا و هساعف تفرع دتقو

 | ملم ىقاشكلا يب> اص

 لعب ىل هلاب ىف ازانئتلا

 5 2 5 اعلا 0 لى[

 م سل هركذ أم لوهن

 ة شاحق م هوال

 باهشال ليزيتلاراونأ

 ديس لاا
 هانركذ ام نا م ىغملا

 لولا ىلع بارعالا نه
 ناك اذا اماو الا يعاد

 روهثملا وه م افرح ْ

 ديؤااو روهجبا نيب
 ه_.عبالا ط ام ناب

 َ بكرخكاو ةيلعقلا 9

 ةفصلاف ىزاحجلا
 ىف امهللا الا عو##ت

 ساو هريغو ليهسنلا
 امالو اهد_.>و الاب

 فصولاك طةذاه دعب

 حرص رورجلاو راجلاب
 3 هريغو ديسلا نا +

 ,الثس ىطو بسلا تكنلا ىف

22 
 | ةلججاو الاوه ىا فوذحم أديم ريخ وا هل ةغصوا ىثتسملا نم لاح
 للا بو: رقتسم فرظ ( ليصفتلا ىلع ) ضاررعا وا فاننا
 ةهبشا ىا فاكلا نم موهغملا هيبشأ |ىعم لوعذم ةناق بارعا نم لاح

 ظ هل ةغصوا افينخ ميهاربا "هلع عبت' لق ترف قئلسملا نازعانرغا بازغا
 ظ ةاججاو ليصتلا ىلع نئاكألا ىئثسملا عي وهىا فوذحم أدتيمريخوا

 اًناك ايارعا . كرو ذاحم ق واطم ل وعذم وا ض

 موهفللا لعفلا قغلاوا برعباوا ىوغللا عملا هيذيزا نا ليصفتلا ىلع

 | رورجب ظفللادا رم 097 د (لصا) ٌةفطاع ( و) ليقاكفاكلا نم
 لج ىلع ف طعءاها لال اهلخباو هربخ (ءانثثسالا) هيلا ىاضم اريدقت
 بنات لوه# عراضم (نين) له ) ةفطاع 8 ) ةفصنوكينا ريغ لصا

 | لصا ةلمج ىلع فطع اهل لال ناةإاو الا ىلا عجار هيف لعافلا

 0 !ولمحا فرظ (ةفصلاىف)ل «بقلعتم ( ريغ ىلع )ءانثنسالا الا

 للف رظل لا هب وصنم ةيفرظ (1ذا) ءانثاسالا ىف هلوقىفركذام هيف

 اًرعا وأ قانيثسا

 أ (ءانتسالا) الا) ضام (رذ.ءز 2 ريعالا ماها ةموملا مول تب سطليبقن 1

 ةينسلا ءاولا 2نوكف" 2 اذال اهلا فاضم 6-90 هرور# ةيإجلاو هلعاف

 مسالا عوذرم ( ام ) صقان عراضف نوكي و فطعلاعموا ةدرجلا
 ال ىلا عجار ريعدلاو هتلصوا ام فص روتس» فرط ( اهدعب ) نوكي
 فطعوا ةئادشا اهلل كال ةلجلاو نوكيريخ ( ةفص ) هيلا فاضم
 (قئئم ) ةفطاع ( ال ) بسلا سلا ىلع نيسملا فطع لك ةلجج ىلع
 هيلاق اضم ) (هلوف) مولعم 4 و , ههص ىلع فن ظءارتدهت توصنم

 ةيضارعا ( ىلإ 0-3 لوعل هيلا قام ىلاعت هللا ىلا عد حارا ريضلاو

 اري دقترو رحم ظغالادا م مظناااذه (اتدسفل هللا الا دهلا با
 فوذخم أديم ريخ لحلا عوذ موا لوقلا نملكلا لدي وا ناب فطغ
 ناكو طرش فر ولذ عملا ديرا اذا و ردقملا عاب للا بوصموا
 مدعم ريخ لحما توصلم روثسم قرط اهه5 و مأت ليقو لصقات ضاه

 عم 4 مساالاو طرمشلا ل ءفاه ل لحنال لج اورّوملا هعما ةهلاو ناكمإ
 ادن اردعت هور د ةظفلو يللا ةفص ال عوف م ريغ

 * ةلوغشم 3#

 3-3 7-2 جه بحجم هيج جدو جل. جس م

 !- نفي اا ناب دن سا قرا تزل لاو وجب حنانك ع هني ١ لاح: 9 قاف ا و وج هج 17 لس ادا حس عسل ل يم سس بسسس سمسم

 تحج 2

 مد



 «*20 ظ
 امالالا هيلا فاضم الال ىلا بارعالا نايبلاهب ىتأملا ةعضلاب ةلوغثم

 هبارعاىف نوري م بالطأ اريك !'ناف هظفحاف هتيشاحو نامالا ىف

 نوكيال راف ةغصالاناانلقن الناب ةبلطلا ضعب لاكشذسا عف دنا هبو

 || ةيباوج ماللاو ةفص عقب ال لاو فص ةلالجلاةظفلنا انلقناو فص

 عجارهلعاف لكلا عوذره فلالاو ثنؤملا ةمالع ءاتلاو ضام اندسؤو

 ريسفت فر> (ىا) ول باوج اهل لال ةاجطاو ضرالاو تاوعسلا ىلا |
 رورحم هللاريغ دهلا اههيف ناكوا ىاهفوذ عم ظفللادا سه (هللارمغ) ظ

 ةلجباو هريخ(ريخ لأ دديء(مساتلا) ةفطام(و)هلبق ل ناب فطعاريدقت ظ
 لفعل داره (ناك) هيلا اضم (بان) اههد>ا ىلع فطعاهللمتال ظ

 أَدّبم (هرما)ضارتعاوا ف انيثس!(و ) هيلا فاضم اريدقترو رمأ

 رقته فرظ ( م !ك) هيلا فاضم ناك بابربخىلا عجارلا ريمضلاو أ
 ادني! اريخ لحما عوفر لثملا يدمي فاكلاوا أد ّيلاربخ لحما نوف سه
 (و) هيلافاضم (أدّمملا ) هيلا فاضم (ريخ ) هيلا فاضمرالاو

 ظفالادامم(ناك)هلعاف(فذنخ )عزاض(زو ) ضاررغاو ا ىفائينسا

 لاح لكلا بوصت:مرقةسم فرظ (نود ) هيلا فاضم اريدت رورجي

 || (دنع )ديلا فاضم ناكىلا عجاراريعذلاو هيلا فاضم (هريغ) نأك نم

 مهلاعابن وي زي سانلا)مولعم(و )هيلا ف اضم(ةنيرق )ف ذل فرظ

 هيلا ف اضف اريدقترو رحظمللا د ارح ( سشفارش ناو زيك ارتخنا

 2 انج كوي دوم شمر 0 : 5 1 هترفصوت 5 . . 5

 #2 كا 20 ا 5

 نوي زج قلعتم ,هلاعابو هريخ نوب نموأ بتم سانلاف ئعملاديرا اذاو
 ن اكربخ اريخو طرسُش فر> ناو هيلا فاشخف سانلا ىلا عجارريعذلاو

 طرسشل | لعف اهل لال تلج او اريخ مهلعن اكناىا هعسا مم فوذخلا
 ل اًةموزحم ةلخطاو هؤازقىا ىفوذحمأ ديم ربخ ريخو مارح ءاغلاو
 الأ سشذ ارش ناوة فطاعواولاو فانيثسا ةيطرسألا ةلذاو طرمأللا ءازخأ|

 ا | ةيط رشنلا ةلجخج ا ىلع فاطع اهلل الؤيط سشلاة لا وقيام با ارعاك

 || قباسلا زوجي لج ىلع ةقطاعلبقو ضارتعاو ا قانيتسا (و) ةقباسلا
 (|| روكذملا لاثملا ىلا عجارااريعضل اوزوحيل فرظ(هلثمف) عراضم (زوجي)
 لأ ةفطاع(و)اهيلا فانضم (هجوا) زوج لعاف (دعب را) هيلا فاضمإ



00 0# 

 اهدا و فاطم اجا ل تال ةلوعاو هي( رد مس) ادق (رشلاوا
 ظ نايل هناا ىف اضءاربدةثر وز ظذلالا داره (ن') هيلااضق (تان) ||

 د ناب ار مخ داىل اعجارأ دتيمل كلا ع وذرم(وه)ضارنع اوافانيأسا( 5
 | اه ددشاا نه ففخم ( نك ) أدّبملا ربخر فسم فراخ ١ (اديلاك)

 ةفطاع (و.) اهلبق اع لرادتسا ىف انيئسا لاو نا باب مساىلا مخ ارآ

 ْ َناوكس ١١ ىلع 0 مال والا ءرلاو ى دادنعت ب رت ( شع ىداخلا) |

 ألخ او هريخ ( مهنا الاد أك لدفاع ورع كفل ىلع م قالا ةرالاو

 4| قاضدا 3 ”رورع ظذللا دارو 3 اههدحا ىلع فطءاهل لال

 هاف هلعاق رق ره 00-5 قرطظ 6ع | ( الدذص ل4ارور#ل وصوم زي 5 (قاا) أ 0 ْ

 احمجلاو آلا ) لو دولا ةلد اها لحال لاو لوصوملا ىلا عج
 زور ظل داع ( اندنع لجر مالغال) مرلغم ( وحت) ةيلاف ل
 اذغةل بود: 3 مالعو سانا ىف 5 ةطا ئءملاديرا اا و هناا أد هيو اريددت

 ٠ 5 30 نلخلا عوف محار“ ف وذم از نكعو لدحر ىلا قى اضم ىعسأ |

 ٍ عراط م( دع للقتلاع :لارغق ة .ة.ف2(دقو) د 3 2 لف ارور#

 5-2 اهلل دل لطول مجدا ىىإ - رد 3 لعافلا ثان لوه
 ْ (دنع)فذ د دقوا رثشلا ا رد ع ف طغوا شض ريعاو ْ

 و 2 )هناا قاض (ريطا) نعل هبا قاض: (دودو) فحل فرظ
 'ئعم ادي را اذاو 4 || راشعحد اراده روردغ ظلما اقره 5 اعال) موأ وه

 ٍ حوذ خر قتاسم فرط هويه 0008 كيلعو سر , وهو فود نعم أو سلا ق 1 :االلؤ |

 زخةللادا شع (سأب :) ريهشاالوقلا ىلءري سفن فرح (ىا) هريخل حلا
 ٍ مكانس ١كأَذ :هدنعو لكلا لد لقو هل. 9 كالهذ فاط ءارب دهر ور

 ةفطاغ (و ) هلريشقت فطعوهف ىاكسلائأأر 8 ع ننبظعا قرح
 ءراطاو نوك ب || ىلع دهم هلو الا ردا ىدادع ب 1 < 025 نابلاد

 ا لحم الة لاو هر ( ريخ) ادم كا عوف م ممتلا ىلع بم م ىناثلا

 5 أفاض د كعب :رورا ظفالادارغ (1) انهرحا ىلع فقط ءاتهل

 ١ |امذذص نع 04 4 يلا ) م فو يغ عا 5 لوركا ظفللا دأسخ ) الو) |

 كال

 000 ل
 ل



 0 مموج

 ظ لفن عض 5 ضازيعاو' فانيسا (و) هب قلعتم ( سلب )الوأ
 1 (ًادّبملا) هيلا فانضم (ريخ) هربخ (لثم) الو امريخ ىلا عجار انتم

 نأ +! ى د ادعت بكرت (رشع ثلاثل) ةفطاع موس( اب

 5-- ةلخعاو هريخ (ع داشلا) ادم للا ع وده - وذم حفلا ىلع نايئيع

 | ريهطلاو هب قلعتم ( هيلع ) عراضللا ةفص(لخاذلا) امه دخحا

 ْ 1 يا دعوف ىح (ىدح)عراضملا ىلا جاز

 | اريدقت رورجم ظفالا دام (برضإ نأ) مولعم ( وحن ) اهيلا فاضمأ|]|

 | عزاضم برضيو بصان فرخ َناِف عملا ديرا اذاو هيلا ىف بطبق

 ّْ أ طرسم فرد ام( ةفطاغ(و) 55 عجار هق هلعاف هب بوصتم

 !ًادنبملاربخ نانثاو ةيناوج ءاغلا (نانئاف) 5 ( رو رجلا ) ليصفتلل

 اما ةلوج ىلعو ٠١1 ب وضنملا اما ةلجج ىلع فطع اهللمال ةلجلا وأ
 | (فرد )فاين اهلج اوهريخ (رورجلا) ديم ( لوالا لوالا) هآ عوفرملا
  (س) ةيقيقع (دقو) ةناكللا بارعاب لوغشم ( رجلا )رورجيلاب 0

 ةلجاور جلا فر رور ىلا ىلإ عج ارريمكىلا ف اضم لعاف ( هنايب)ض

 ظ اريدقت عوفلم ( ىتاثلا ) ةغطاع (و) ضارتعاوا ا
 رور<لالوالا لج ىلع ىظءاه لالالا باو وري (نو رمل ) أديم

 .4 (90) ازا وا فاتينشا (ق ) نورا قاعتم ( دفاضالا 1 ٠)

 ةفاضالارورجملا ىلا قارا ريص ريعدلاو هلعاق ( هعدقت) عراضم (زوجي)

 للقطع اوقع ) اهلؤرصت ) هدياَز (ال )ةفظاع و م هنلا فاطم

 هلودعف ميدعتالو 53 دعا هلا ف اطملاذماقاو قابطملا فد ةعدع

 فاضملاو هلومهم ميدقتالو ىا. لبق ام ٌةئيرش ردقم فاضمب رو رحم و)
 ردن ةرخ الا ديرب ليبشومأ وكف وهلا زصاق لعن ااضراقلا

 تيثللا يت اتا لاق ”ىجي# اكرو دنلا ىلع ةءارق ىلع ةرخآألا
 0 : مارملا دجتملا ضُفْخ نام ارملا دصسلاو ةيرفكو ىلاعت هلوقىف ظ

 فاط ءرورمل اوراجلاع وو فطسمأإالاهياعاهلبقام ةلالدل هقو ذحم

 ظ ىلع فطعإال هنالءاهلا ىلع فطعلاب لهدا : ضفخ وكلا الو هيذعأ

 | رور#لاىلا عج ارلا ريضلاو ىبهتنا نمداعلاو 5 داعانالا ضوةكاريعم ل ظ



 ج11 1 1 1 ككاذتشت محاطا عنه ا عكر طاطخا

 ا

 |ىلع)٠ هو ليصفتلا دا هيلع عالطالا دا رآه ند ح نمل كانسالا

 | ةلججاو هريخ ( ظل ) ظل ) ةيعسأ ( ل فاضاملا ( اهب بتوصنم ل عراضم

 ادن ف اًضملارب ددت زو هلل فرط لأ هدوص٠ هم در عملا لد وأتف

1 

 هنوك زاو+ قبس دقو هيلا فاضم ( ريغ) مم اك ضعبلا دنع فرظلا

 لماعب عوورم عراضءزو< وردةملاذا باوجوافائيئساوا ءاشنسالا نم

 ||| (عش) نوكي ىلع ف طعناب بوصنمزو< و ةغطاع ءاغلا ليقو ىوتعمأ]]
 ل (لوبعم) عم ) رذعملا دا باوجواىائيئساوأ لف صن : اهل لحال ناو هلعاي

 هن اكمل بار عان د لوةشو (هللا) 101 ملا قاضم (ناجلا) 4 ءافاضم

 ىعملا ديرا اذاو هيلا فاض اريدعت رو رحم ظوللا دارسم ( براض ريغ

 عوف صريغو براص لوعذم بوصنم اديزو أدم لحما ع وذ رم اناف

 هل لوعغمو قلعت» ( هنوكل) هيلا فاضمرور# سراضو ادملاربخ
 هيا فاض هرورجت بيرَهلا هلكت برابض ريغىلاعجارلا ريعذلاو زود

 لخملا توصم روم دسم فر ( عم ب نو مسا عوذ لص كم ءدلا هلو

 للز (ال) هعطاع ( .) و) هيلافاضم اظغلرو رحم (ب جد ) نوكرب 4

 ا 5 ءلافاضملاو ىاضملا ىلإ ع -ارلا ريمكلا ىلا فادث اص موو لصعلل

 رورالا نعم( ؛( ريغ) ريهالا م | ماها ةعطاموي ت بتد د رس ليف نم هلصعلل

 | لحن ارور<#(ام) هن 0 هنو زوجي و رات اوهو "ىبسأ| نم لدن

 | ةلجخاو م 1 ام ىلا عحار هذ لعاعاا ثان لوهحضام اه (معس) هيلافاضم ا

 تكن (هيلع 0( لوهخ عراشم (ساقي) هنقأن (الو) هتلصوا ئ هءص

 |00) ةقطاع(و)معم لج ىلع فطع فدان ىلعافلا
 تع هيج

 || م ذ هيجوتلا نمركذام ريغدجو فطعلااذهلو هيلافاضم ةفانضالاب

 ] أ (نوك او ةيصان ( نا) ءانملسا فرح (الا) ميدعتلاب هلا قلعتم (فاضملا

 || لزم لوألاردصللا ليزش هريدقت البوا نوكي نأ تقو ىاروهجلا

 || موهفملا لمحل ليصغتلءاغلا( زوعيف) لفغتالف فرص :مريغوا صنم

 ٠ ديزانا) مولعم ( و2 )فاضملاىلا 'عجارر مدنا و ميدقتلاب ى لس م12)

 1 | (امهني 5 مهن )ديعتااو ا بن : رهلا ىلع فىاطع عوق ل (

 0-0 7 فرط ءاطخ اهرسكو ا لعدم

 يا هب



و ررضلاىفهلوقهبقلعتام قل عتم(فرظلاب)ءانثتسا رح (الا) روك ذم | لصفلا ىلع ف طءوهوذلا ردقلا لص غلا فرظ (ةرورضلا) ةمازأ
 الأ ةر

 ةرورمض ىف هلوق ناو روكذملا لصفلاب قلعتم لبقو ذاتسالا لاق اذك

 (قذح )لبلقتلا عمق رذحتلل (دقو) لم تيفو ةعسلا قةلوق لعق طعءأ
 ىلع طع اهلل #الالمخباو لعافلا ب ”(قاضنا) لوه#عراضم

 ىلع وةفطاعءاغلا ( .ىطءبف)ض ا دعا واف ائيّتساوا وادعدمت روك ال هلج

 || ىلع فطع اهل لحال ةلخاو لعاشلا با (هنارغا) لوه# عراضم
 عجارديلا فاضم ريضلاو بدلا ىلع بيسملا فطع فذح دق ةلجج

 بوصنموا اظةلهيرورمفاضملاو ةازماللا (قاعلل) فاضملاىلا

 قلعتم ماللاوا لعافلا ٍبُمان ىتاثلا هلوعفمو ىطعيل لوا لوعغم الحم

 نو اجلال اضراع هبارعا ىطءي ىا ضو رعلا نعم نيعنحا ىلع ىطعي

 ثا رعابلوغشم(هيلا ) ىناثلا بابلا ل لتاوا وع

 ىلا عجارأدتبهلخما لحلا عوف م( وه) ضارزنعاوا ىانيثسا (و) ةباكملا
 هيلا فاض م(هلوق )مولع( وحن )أ دمملاريخ( سايقلا) روكذملاءاطعالا

 0 ردلاو بطاخملان 8- ةرابعتنا هيذ هلءاؤدل لال تاو |

 ىا هقودحم عم لادا م (ةيرغلا لها)غطعوأ , رمت قردح (ىا)

 هبالاىف فذح>الل.ةو

 ىنععء ام ةيرقلاناف
 ؛ عادم ةنزبالا
 اينما سانلا نعم
 للا ى 1 حرمت ف

 دنس ىين امدلل

2 

 | هلريسقت فطعوا هليقامم + لكلا لدب وا نايف طع اريدقت رور#لئسا

 اريدقتع وفرمعراضم ( دب ) قبب ) ليلقتلاعم قب :ةيعلا (دق) دفطاع (95)

 فطع اها لئالةلدأعاو هيلا فاضملا ىلا عجارهيف هلءافىونعم لماغب
 قلعتم (رودنلا ىلع) بيف نكتسمل قوبل“ نمل (ارورخ) طن لم هلجىلعأا

 هللا ىلا عجا رريعكملا فانضمو هيلافاضم ضم (هلوق) مولعم (وخ)ق قس

 رور# ظعللا دار مظ :اااذه(ةرخ الاديرب !ادءرب )ةيضارتعا (ىلاعت )ىلاعت

 ديرأ اذاولمصعتلا قبسدقو لولا نم لكلالدب وانا فطع اريدعت

 | فاضم ةرو رحم هرخ 2 هللا ىلا عجار هيف هلعأف 0 ديرف ىنعلا ||

 ؟اا 0 006 1



 كح
 ا سا ا نها كا هاا 01001 ا هع دارا انااا 0000 انسانا او تن دنس ردا سوس حاس صحح نسم قيمت صصما

 | 3 3 مو الا باول ديري ىأ دير ةملين وهدا 1 لا | ظ

 ا قو راواملاسوا ماظن :لل ةعصواوهىأ فوذحن 0007 ريد رع باسم ف ط ْ

 : هردع . الار> - وعاد انه نا فقوذعم 22010 عما فرط كي أ أرق ١

 يقلد لم( هر . الا تاو )ريسفت ف فقر (ىا) ةءارق ىلع ناك ١

 : تدان ( ى انضم )لوهجت عراسم (ف يلو ( م اهدا عم هويه 8 00 7-5 هيا رول و ارا و ونوم ١ || (تقو) هليقامم لكل 'لدب وانايب فطع اريدقت رؤر# ديري ىا هفوذحم أ 00.000 و

 : ( هنلا )5 ديعبلاوا هيلا ىلع فطع اهل لمال هلت جلاو لغ اغلا أ انهؤناؤ قالتخا
 ١ (فاضللا) ند 4 و3 مخ عراضبم قبب وز ةناكللا نضر عاب د لوؤسم

 1 7 ش

 1 1 نا هلا فدع 0 ةلخغجاو 0 أ ىف فلتخاهنا الا هيلا
 ش تطع)ةيط رس(نا)فاضملاىل ىلا عجار هيلا فانشعم ريض و قس لعدم ” والا نم وذ للان

 عجار ريعضلاو فطعب قلعتم (هيلع) اهب لحلا موز لوهجت ضام | بهذف قالا نموا
 : هلاح زءفاضملا قبيىا القاع هب رهن فود ء ا:1كاو طرشدبلا مشل لعفأا خدك لل .٠ | اسهل لال ةلججاو لعاقلا بتات لحما عوفرم (ام) فاضملا لا أ ىلا نايا ربما

 : | بهذدو ى.بتضمإلا امووص ناو امىلا عجاردبت 5 لعاقلا ءان:لوهحم نضام: نضام( نيصا 0 0
 (و2) هيلا 6 يك ١١ ف يمان قاعتم مب( لك ةدىلا) هتلصوا | فرجا نأ

 || هيلا فاضماريد متر ورح ظمللا داع يس ١ ارذنيب ) مولعم أأ نا ع ىناثلا

 | ىوريو## هبرسااضراع ىأر نفاي © هردص بحال نهاوشلا حرشنفو || .ننالا ىف ي ءاده
 ْ ى دائم لوصوم ندهو ءادن قر> ايو ىهتنا هل تقرا.ىورو هكفكا || 37 4 ا 9 00 |
 أ حرش ف ىيماعدلاهركذ موقابىافوذحم ئدانملاو أادتبم ةيماهفتساوا | 0_0 2 5 '

 لحد 0 نمىلاعجار هيف هلعاف دب ٌؤرلا نف ضامىأرو بدبللا نم 3
 نم نو 5 ريدقت ىلع 1 ب لحل ةعوق حوا لوص وملا ةلص اهيل

 | لوهجم لكتم عراشمرساوىأ ًارلوءغم بادعسلا ضراعلاو هرئاههقوما

 مجار ريضلاو هي قاعتم هيواحرذواوارو رمس لله اى اانا هيف لعافلاتُث

 :هيرسأ نود ىأرا ف رظ.ن نيبو ضراعلل ةعص هاو [ئتيراتلا كل

 هيلا ف اضملاو نيل هيلا فاضم ىعار ذو قيعلا هركذاك عملا داسفل |
 دسالاو ىع ارذ ىلع ىطع ةبهيج و دسالا ىنا ف و 9 ىاردلا

 * فاضم 9+

 10 ا

 "فاضل !قدح لاثلا

 1 وهن اذه ىلءذ س كلاب برعل ١ داق د ىر هلاثمانا روهشملا



 قل دي عري

 8 7 هحو ريك ةاهناهل نب ناري 7 ناكوك دسإلا ىارذو 0 هئاناض 2 1

1 
|| 

 .جرشلاىف يمام دلاه 3 اماضرارم علا انينعلل] 2 مجنا ةعبرا دسالا | ْ

 ||| هفوذخحم عم ظالادارم ( دسالا ىعارذ )ريسفت فرد :(ىا) روك ذا |

 || هلق ا ناني فطعء اريدعت رورغ ديالا ةههنحو دسالا ىءارذ نينىا| ظ

 ْز لوب 0 تل رد ةرخآ هجو - دقو دوه دنغأ ١

 موأعم 490 ( هلل نئاضم ) كراش 0 فمن 500 0 لدم ّ ءنم ( لثم ىلا )|

 1 قعملا ديرأ اذاو هيلا قام ارددترور ظحلا داع (ىدع مهتما م0

 1 0 فاضم ردوأا وعدال هنب لوعفم اظل توصنم مو 2ك فرد>ابقأ 1

 || لوالا متل نظفل ددححأت اظفابوص:هقاثلا ميت و فوذحنا ىدع ظ
 ا نأ 75 بكه ) لاذ ةفطاغ ١ 2ةوكذملا دع لا فاكم

 را ارا فطعيالو ناىا معدامم اههجر برقلامالنونلا
 هليذأم هدي د ردنا قودحت هفوظعم 5 طّرشلا لعقو ةيقانآالو طرس :

 لماعلاب لا عوذ مح لوه عراضم ن دوُنو هو 7 ع اولا (نؤنيف)| |

 1 طرمشلا ءازج للا ةموز ةلجعاو لعاقلا باث (فاضملا) ىوت لا[
 ةقب ا .طرشلا | ةنإجلا ىلع فطع اهلل ا ال ةيط علا دولا وأ

 راًضوعب قلاعتم (هنع) نويل هل لوءعم وععم (اضوع 2 ليقاك ىعدال هعيودخ ْ

 1 ين : )مزاج ف ر> (, 1 طر( (نا)هيلا فاخملاىلا عجارريئذلاو

 نوني يا 4| فاهقك روب فقود# ء ٠ انطاو و علا لف ال لحال ةلجاوأ

 1 ْ هري> )د ١ ىئسأ ةفاضلا) نارال#و 1 اطظ هل مور صقان عراشض»م

 نال بئرملا سشنألاو

 ركذ 1 لوالا ريسفتلا

 قىناثلل ناشلا و الوا

 دهم. ثلاثلل ثلاثلاو

 || هللاىلا عجارئا ريمضلا و هيلا فاضم (هلوق ) مولعم (وحت ) فاضل |
 ظذالا دام مظنا! اذه( مانا الكو)ةضارتع ا (ىلاعت )هيلا فاض ىللاعت د

 || الكف ىنعلاديرااذاو لوقلا نم لكلا لدب وا ناب ف طع اريدةنرو رأ
 | لغ افو لءفا داو ريسوتلا ةطل رم , ب لع ن كلا. انين ال هيلوءقم بوصتم

 | ريسفت ةلجلا 3 الك ىلا مجار ان "ال هب لودقم لحن ابوصنمريعذلاو ظ

 ظ ) لتحل 0 ؛اسلا ,باسلا وحن ىلع فطع ود ) ةغطاع (و ) رعخملا انن "ل

 .: ||| ظفللا دام (ذئءوب) ةفطاع (و) هيلا فاطمار دقتروزجحظ هللا دا ىه|
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 ١ (دحاو لك) ريسفت 00 (ىا) هلق أه ىلع فطع اريدقن رور# |

 || هلوقل ن ناب ىفطع اريدسن رورحم هاساث آىا هوود عم ظفللا داره 1

 : رور ظظذللا دارم ( 3 نيح ) دفطأع (و )ءاضنا الكو

 1 ظذللا دام ( اذكناكذا موي) ةغطاع ( و) هليقام ىلع فظع اريدقت
 | ةيطرش (نا) ةفطاع 0 ) ديعيلاوا ف.ترقلا ىلع فاطع اريدعت ت رور#

 || فاضملاىلا عجار هيف هعسا اهب لدحملا موزحم صقان ضام ( ناك)
 || ضان ضاوعاوأىانيئسا ( كسا (و) طرشلا لءفاهل لحال ةلجخباو هريخ (ةياغ)

 | (تساا) هريخ ( تاهجلا) ةياهىلا عجار أديم لحنا عوفرم (ىه)
 1 هيا ىلع فطع اربدعت بوصف 0 دأس ع 1 و 0( اهتعص

 فيطع اربدقت بوصنم ظغللا دام اههنه لك ( ريغ سدلو ريغالو )
 ||| اهنوكل اهيلع'فطعامو ةءاغ نهلاح (انونم) ديعيلاوا بئرقلا ىلع

 ْ || اهنوك لاح اهتلع ىنطغء امو هنا فيضا ىا ىعملاىف لعافلا بئان

 ١ كراش اهناالا ةيمح ةركت تتاكناو ةياغذاف هيلا فاضملااهيفان وتم
 0 || هعصواىض رلاىف ماهيلع لالا ميدقتالب لالا اذ اهنوك عصف ةقرعملا
 ]| نهب ىعسلام نهب داربزاب تافوطعملات ,ركتنااهيلع فطعامو باغ

 ١ صضعماحولحاذهليبقن : ناكل خللا دعب ربخ ليق و ردعملا عا لفل

 ْ تاروكذملاىلا ةرروتعلاو اهون فر فرط (هبذ) والام هيو ىوهتلا ٍْ

 [|| (ىيي) ةياكملابارعاب لوغشم ( هيلا )وم لعاشلا بنان (فاضملا)
 عجا ر هيف لعافلا 2 12 لماعي اريدعت ع وق ع لوه عراضم

 اهللالديطرشلاةلجباو طرشلا ءازج اهل لحال ةلجاو فاضملا ىلا
 (مضلا لع) لب 00 هافاضملا نكي ملن ا ةلجج ىلع فطع

 ((ور 2 ليصغت ةللطرش فر>(اما) ةغطاع( و )يل هلوقوغل فرظ
 فطعاهللخالةلجباو ادّيملاربخ لعفو دبا و ديباوج ءالا (لعفف) أديم
 عج ارلاريععلاو ضام (هلخد) ودعوص (عراضم) هد هدلاوا ةببرهلا ىلع

 | ةعوف ةم(ىدحا) لخدل هيف لوعذم ل ىلا بوصنم عراضملا لعفلا ىلا

 ايهالحالوالعفل ةفصلادعب ةفص ل لا ةعوذ رم دلجخلاو هلعافا ريدقت

 ||| (اًقباس) اهتفص (ةروكذملا)اهيلافاضم ةرورحي (مزاوجلا) ىائيئسا |
 [اقب اس اركذوا ان امز ىا ةروكذلل از احم قلطم لوعفم وا ازاجت فرظ|

 6 ناف #



 ا 200 »*
 موز عل نضام (تنك) طرش فر>ناو لصف ءاغلا 55 ْ

 3 ناكريخ (ملك )ثنو !ةمالع ءاتلاو مزاو | ىلاعجار هيو هعسأ ناب لدحملا

 ْغ ةباكذلا نال هلأ اوعيسم (ةاَز اللا 2 ظرشلا 18 اهل لخ ال هتلجعو

 اريدعت خو سمع عراضم ( ىضنق * ىلا 20 ىفنصاملا دنع
 هلءاو ىونءم لماعي

 ةيطرشلا لاو طرمشلاءازجاهللمتال 'لأباو ةازاحلا لكىلا عجاز هيف

 ' فطع ( ءا: انج و ) ىضتقتل هب لوعفم ( اطرش ) ةيليصفت اهل لحال

 ضاف (اناك )ط يشوع ن اوس ليصتتالباملا (تاف) طرق * ىلع

 طرشلا ىلا عجار هما للا عوذرم فلالاو ناب لك لا موز صقان

 (لوالاوا)طرسشلا لءف اهل لحال هتلجواناكربخ (نيعراضء) ءازذعاو
 مدعو (اعراضم) لوالاناكىاربذخلا ىف كي سشألل ناك مسا ىلع فطعأأ]

 ديزو مويلا تب سضىف 6م امهنب لصفلا دوج ول لصفتملاب ديكأتلا |

 امهنمىلاثلارابتابنيعراضم ةفص ل ابوصنمرقتيم فرظ (ريغب)
 ذاتسالا حرم ىف اذك ءاف الب نيعراسضملا نه ىناثلا عراضملا اًماكىا

 ءازرلا ر اتعاب ءازلاو ط رشلا ىلا عج ارلا ن اك مسا نه لاح وا

 ءالضقلا ضعبال ناو رهاظدار 1م هرابعلا فذ نإ ررمقتلا زاك لعل

 ىفكيف ىلكلا راسعاب دييقتلا ه ةدافو فطعلا دعب ناك معان ا

 مو اولل ناب ظ رمثعلا ىلا ةيسألاب هنا ىلع ءاغلاب ءازدللا نوكنعزاريحالا

 رظن هيعق نيعرا ضمهريكدىف نودنلاو هللا: نان هلا هنأ نم ليذام اماو

 هدصالاعسانوكيف و د رجال ا هيدأ ص نيعراضم نال

 (مزطاو) ريخاهيلا فاضم (ءاف ) ةيرفو بذكديف ذريعضلاراتئساب لولاق
 مزح ؛ ةويص رودسم فرط عوالم عراضملا ىف )اردتم مزملاو' د > ءاغلا |

 مارد دعا نموا بجاو ىف ن ل نم لاو ! عراضلا ىف كاكلا ىا |

 لوق ىلع و | مرا تقرع ى ا فيرالا لووءعم مدللاب َ امر 5 هنوكل هزاق

 نجلا د أ ديل اربخ 18 55 (يل مرا لق 3و بجحاوا قرط تالاف ؟ نا

 طرس فرح (نا )ةفطاع (و ): طربشتلاعا: >> ل#لادمو زر ةيعخا ١

 اجل اوريخ (ايضام) هعسا(لوالا )الت الحم هيمؤزرم صقان ضام (نآك )|

 لوالا ىلع فطع اربدقت عوفسض ( ىف ىنااثلاو )ل طرشلا لعذ اهل لحال 1

0 

 ىدتف زب نعل | دمعال

 هم  انحانمحشإا ر

 نملا ا زوج هناف؟
 مهم 7 دنا

 ضاّررع نع اياوج

 الس ىف م دلل



 86 نك
1 ْ 

 | هلعاع ( مزرملا ) ناب لحما موزي ضام (زاج) دحاو لءاع ىلو.*«ىلعأ]]
 | تطغ اذهل لحمال ةيطرشلا ةلجخاو طرمشلا ءازج اهل لحمال ةلخاو
 ظ |(قئاف) كلا ) مرا ىلع هن ضفطع ( غفرااو) ةهاسلا ةيطرشلا لجبال

 قرح ( ن١) ةفطاع(و) عزاتتلا ىلع عن ةرلاو مرح ليقو زاجل فرظ
 ظ 0 ضار) دهسا (!ءانر[ )هل للا موزع رصقان صام (نأك) طرتش
 أ ريخّليةوايضام ْدْفَص ( افرمصتم) طرشلا ل عف اهلل الئلجباو هريخ
 1 ةعضلا كلا دعب ةعص للا بوص قرومسَف فرط 4 مع ) ناكا رب 2 دعي

 ظ 0 عر ١ لت) نكي زلازل يقو افزياوج . قكتسللا]) ا
 اعراضم ةفص (ايفنم) ايضامىلع فطع ( اعراضمو :اهازاهطمو0) ياا قام
 ا ىلع فطع اريدقت زو رحم ظذلل !دارح ( ا وا ) ايغنمت قاعتم (:)

 10 عوق عراشم (زوح) ةيقانالو هنأ يح ءاعلا (الف)

 "ةيطرشلا اج او طرشلا ءاَرج لحما ةمورغ لاو هلعاف ( لود) لوخد)

 اهل لمنال زوحالف ةلججنا نمليقاماماو اهلية أم ىلع ب بفبطع اهل لحال

 جار ريمضلاو لوخدل فرط ( هيف) هيلافاضم (ءافلا )رهاظ وهسذ
 اة ) مولعم (وخن ) هروك ذملا تاغصلاب فصنلل ا ءارملا ىلا

 ىنعملا ديرا اذاو وتل هبلا اضم اريدقت رورم ظفللادارع (تب رم ص

 ظ 3 عوف مه ءاثلاو هب لحلا مو رحم ضام برضو طرشش فرخ ْناف
 هناججاو لعافو لءذ ثب رض و طرشل ا ىلعفباهل لح ال :لعاو هلعاف
 ناىاهفوذحم عم طظذالادا ع( برضا ملوا) طرشلاءارج اهالحمالأ

 با رماد رااذاو قباسلالاث | ىلع فطع اريدقترور# تب رض

 هب 3: ورث ملكتم عراضم برضاو مزاج فر> ىلو مولعم تبرمضنا
 رح انها لحنالالج او ملكتملا نع ةرابعانا هبف هلعاف ناب الحمو اظل

 8 صقان ضام ( ناكح) ةيطرش(نا)ةفطاع ( اع ( و ) طرشلا
 طرشلا ل عف اهلل خالتلجباو ةريخ (ةلج) هسا (ءازلا) اهب للا
 ةيمما اع ف طءاهغيفكواءايااديدشتب (ةيضاماوا)اهتفص(ةيععا)

١ 

 ظ
 :ء *< رهاظلا

 ' [دح او فرخ رد نيئش فطع ليبق ند أي 217 ىلع فطظع )َ 5 نام ١ ٍْإ

 | ذئبخ ةلج ىلع فطعء اسهنا لضاف الا ضعب لاقو خورشلاىفاك
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 ١ بوصنم ( ريغ ) ةلكاشاا ثينأتلاوريكذتتاا| ذاقإا

 ريخ عوف مواردغملا نعا لوعقموا ةلجخجا ىلا عجارلا اهيف نكتسملا نم
 رهاظوهسف هل ةْفص دعب ةؤص هنأ نءليقامو ىهىا ىو ذحم أدم

0 
 ركذاهلب وأن ةيضأف "هاج ىلا ع -ارلا ريذلا و ةقرصتم ةهرع ىلع فطع

 نضءب ىفو هانععايضاهىا يس هيض امى ا 0

 مقنم طقسؤ ايضام لصالا ىف ن وكينا لمتحف هانعم ام وا مهلا
 اذكى ماما خب ع هرا.ع ةآوصوم أموا وداع دأه قب و طهسام لوالا حم الا

 58 قنا الو رذغلاذا باوج ءاعلا ( الف ( الف ) حرششلا ىف ذاتسالا هركذ

 2 بوصخم (نتيجا لمايح (ال مسا للا بوصن نم حفلا ىلع ىتم ها( دب دي

 ءاوتالا 06 ماهفنالالأ ىف وراط ل2 ابوصتم مهلا ىلع ىنوا هه هرظلا

 اريدقت ن وكسلا ىلع نيم ذاو قايسلا نم موهفملا ديلا تدب الل وأ هنم
 تنكذزا هيلا عجراف ليصفتلا قس دقو نيحلل هيلا فاضملئار ور

 ل ريخ الح عاوذ سه رعتسم فر ط ( دق نم ) ليصءتل | باها نم

 ردهملا ناك ري وأ ردعملاى جعالوهؤنو دق ٠ نم لاح ةنوصام (رهال) :هرهاظ)

 اهل لح الوا دنع لادن هد وصنم سا دوىلأ هيف لويد 'عجارا

 دمممسسلا

 57 اا هن م رمد

 هلاثما ق ىواضيبلا ||

 التم

 فو راح ١ تحن ّق

 ت2 ىف لءفلانوهيشملا

 اه.لع هفاكلا امل وخد

 السم

 | قيمام دلاهركذاكمي ىعسلامق دارايةركن هلعجب دعا هفص ةرورجتو'ىاتيذسا
 ةرورجتوا هب وصنم (ةردقموا) ىهى'فوذح أدّيملابخ ةعوقرموا
 (اَنْمةم) لج ىلع فطع (اعراض موا ةرهاظ لع ف طع ةعوفرموا
 رورخم ظفللادا رع ( فوسوا ) انّرقمع قلعت (نيسلاب ) امراض ةفص

 رور< ظغالا دارم ام هنم لك(اموا نلوا ) نيسلا ىلع فطع اريدعت
 ةلججوا اعر اضم ىلع فظع ( ةيلعذوا ) هليقأامىلع فطع اريدعت
 نيد لصفلا | مو نال ةيعسا ىلعال هيمو هاج ىا فوص وملارب دست

 ةفص( ةئاشنا) ةلهج ىلع أمران ىفطع وهو ىبنجالاب نيدو نيدو

 ةيهناو)ى هىافوذح 0 اريبخر وتسع اق ظا(ذي صال , ىمالاك ) ةيلعو

 هل. فام ىلع فطع اظةلرور اهنم لك ( ةّشاع دلاو ةيءاجهفتسالاو

 ها كل هش نال لعال ئوتعم لماسعن غوفزم عزاسم» ( بحي)

 كيج



 رثبتم ىيد م دز ||

 لع أف مسا نيل ىلملا

 دنس . ءالمالا نمىملا

 سلف ”ةلجو ناهرب ناو ىلعىباو ناسكن ابهذهرور2#لا لال اىذ '

> 
 حرش ام الو مل لثم راصفىضاملا ةاوايط هولا ةيسفلاب ل.علا نع جم

 لأ ةلجلاو هلعاذ ( لوخد ) مز لل هايحالصل ناب همزج زوو ماصعلا
 || ةلجلا ىلع فطع اهل لحال ةيطرشلا ةلوطباو طرسشلاءازج اهل لدا
 أل| فرظ (ه يف ) هيلا اضم (ءافلا) ةديعبلا وا هبي رقلا ةيطرشلا
 تناف تيرم نا ) مولعم ( وحن ) ء ازيا ىلا عجار ريعذلاو لوخدلل
 | ىعملا ديرا اذاو هيلا ف اضم اري دعت رو رحت ظقللا دارص ( بو رم

 || للا ع وفم ءاتلاو هب لحنا موزحم ضام تب سدو طرش فر> ناف
 لأ لحلا عوف رم تناو ةُمارج ءافلاو طرمشلا لعف اهل لكتان ةلجخجاو هلعاف
 ةنةطاع (و) طرسلاءازج للا ةموزحم ةلجأباو هريخ بو رسضمو أ دّبم
 ىلا عجارلاريعضلاو هيلا فاضم (هلوق) قبال و2 ىلع فطع ( و4)

 ك4

 لأ سيلف كلذ لعفي نمو ) هيض اًدعا ( ىلاعت ) هيلا فارم ىلاعت هللا
 الأ مظنلا اذه ( كبش اوه ركت نا ىسعف نه وعهرك ناف ”ىش ىف هللا نع
 سه دوو لوقلا نم لكلا لديوأ ناد فطع اريدهت رور# ظءالا داع
 || نافو لوي نا ىفنصال ىفش رهاظلا نامت بارعالا اذ هريغ هلاثما ىف
 كلذنم فطعلا فرح فذح سباو فطعلاواوب دب الا نه ومع رك
 ءارادادعتلا در# انهض رغلانأكأل ىغل ا ىلع ه>رسّشق ىعشلاىلو ١ لاقو اذه لاثماىف ىغملا رش ىف ىيفام دلا هركذاك هبكتري ىتح سدقم

 راد الثم لوقيف اهيباسح عفربل ءاعسا ياكلا ىلع ىلمملاهكريناك فطعلا
 1259 , ٠ هي 1 5 هي رد وجبل ب ١ د / , قش عضاو»ىفكءفنيام هناف هظفحاف ىهتلا ف طعربع نم سرق ب

 مسا

 ا اه؛ مور عراضملءفبو أدل ىلا ء عوفر مد يطرش نذ. ىنعملاديرااذاو

 ل#لابوص:هكالذو طرشلا لءفاهل لحالة اب او نمىلا عجار هيف هلعاف
 ١ ةعازد ءافلاو تاطخ فر>فاكلا و درع فر> ماللاو لعق يلهب لوعقم

 توصض مرهم فرادللا نمو نمىلا عجار هيؤ هعمأ صقان ضام سدلو

 | رقتدم فرظ* رش ىفو هللا ءاياوا نمىا فاضملاريذقتب سباربخ لولا

 ويسرنر لاح هللا ئقو سد ريخوا سدل فن ديلا نم لاح ل لأ بوصنم

 ىلع لالا مدع نكللداعنإ اريسفت ىف اك هللا بالو نهى فاض اريدعتب

 د ةموز # ظ
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 لحنا ةعوفرم اهئازج عم ةيطرشلاةلخجاو طرمشلا ءازرج لحما ةموز م |
 ًادنملااذهلربخالوا طف ءارجاَوا طّقف طرشلا لعفريملاو اً دّيملاريخ
 دن الاؤنا ولي صحخلا باها نم تنكنالغهتالف ليصفءلاقيسدقوأ]|

 ءانل اواهب لكلا موز بطاترك ذمعجج ضامن هوعهركو هيطرش يناثلا ١

 اهل لحال ةلجخباو هلعاف لحن ع وفم واولاو ةدْئاز ميملاو باطخ فرح
 ىسعو د ساد ءاغلاواوعهركل هيلوعقم لكلا بوصنمنهو طرغملا لع

 بطاةعرك د.همجج عراطم اوهزكو 85 ردصءناو برق ىنءك مأن ضام 0

 هلوععم اًيْسو هلعاف لحل ا خ وق مم واولاو نونلا فذح اه بوصم

 للا ةموْزحم هتلججو ىسعل عاف لحلا ةعوف مدرغملا ليوأتىف ةلجخباو

 اذه(تقدصف لق نم دق ه3 ناكنا) ةقطاع (و )طرشلا ءازج
 ىنعملاديرااذاو قباسلا مظنلا ىلع ف طءاربدقترور#يظللادا م مظنلا
 رضلاو هعسا صيقواهب لحما موز صقان ضام ناكو هيطرش ناف

 هتاجو ناكربخ لحلا هب وصنم ةاجخعاو ناك مسا!ىلا عجار هذ لعافلا |

 تةدصو ةدائيد ءاعلاو دعب ىقاعتم لبق نمو طرسغفلا لعق اهل لحال

 :ناجلاو زيزعلا ةأ مما ىلا عجار هيف هلعاف ثنؤملاةمالعءاتلاو ثوم ضاع
 لس نأ ر ثلا برعم ىف يال ش دقت طور شل ءارجج لوف هور ةفطام (و ) تقدص دقف ىا دق ربدعتب طرشلا ءازج للا ةموزحم |

 لؤالا برعملا ره وتم ا | بعنف ورم ظفللا دارع مظنلا اذه (ىرخا هلعْضَرَتسَف ترساعتنا)
 رالثس مترساعتو ةيطرش ناذ ىنعملا ديرا اذاو ديعيلاوا بيرل ىلع فطع
 دعم اهلجلباو دْئازفر> ميملاو باطخ فرح ءاثلاو فنصملا دنع هلعاف للا | لوألا ىرمملا لئاقلا || عاوشيلا ةفوذحلا واولاو اهب لحنا موز بطاخم ركذم عجج ضامأ

 1 : 5 9 01 6 < دع : رق ب ملل ذو دف ضرتو لاي هسا فرح نيسلا و ةسار> ءاقلاو طرمشلا لعف اه لحال | ظ
 رشم ىلا ئاعر داوي ىقلعتمدلو ىونعم ل ماعد ع وذ م ةبنأع تدوم عراضم

 رم مص نيج رعاه عسج 2 <

 لعاف نا نم ليقامو ليزعتلا راونا نم داغتسي اك ىرخا ةأ عا ىا
 | هاو أطخفق هل وعقم اريدقت هبوصنم ى رخاو هيف مالا ريسعك عضرت

 انيد مالسالا ريغ غَسي نم) ةبفطاع (و) طرمشلا ءازج لك ةموزخت |



>01 
 | بيرقلا ىلع ف طءاريدقت رور# ظغللا دانه مظنلا اذه (هنم لقب ناف

 | عراضم ماا ادتنم للا عوذ رنع طش عا نك ىعملاذيزااذاو ديم لاو
 || اهل لحال :لتجاو نم ىلا عجار هيف هلعاف رخ الاىف ءايلافذح موزحم
 | ةيطخحم ةركذ روكا م ل_ةاائي ند الايس بوصنم ريعو طرملا لعق

 عشبيل لوءعم لوآلا ىلع ايدو هيلا قارطم مالع ال و عشيل هب لوعقموا

 ||| ةيارج ءاؤلاو لداعنبا ريسفنىفاك هذه لدب واريغ نم ريبمت ىناثلا ىلعو

 الأ لغافلا بئان هب ب وصنم لوهت عراضم ل.ةيو بصان فر>ناو
 اا "لطاو نمىلا عجار ريكذلاو لية قاعتم هنمو ند ىلا عجار هيف

 || لحل عوف سم !هئازج عم ةيطرمشلا 'هلجخجاو طرسشللا ءازج للا ةموزر<
 || وح ىلع ف طء(و<2و) لغغتالفهلاثم' ىفليصتلا مدقو أدتملازيخ
 ||| هيلا فاض.ءاريدقت ر رحم ظفللادا نم (هبرسضاقدي :كيرسض نا) قباسلا

 -رمصحسس

 || فاكلاو هب ]ىلا موزحم برذو طرش فرح ن اف ىعملا ديرا اذاو

 || ءافلاو طرمشلا لعف اها لحال ةلخجاو هلعافديزو هلوعغم ل#بوصنم

 || تنا هيفاهلعاف هللحتال نوك-لا. ىلع نبه رشطاح ما برسضاو باج
 ةل+اوهلوعفم لح ابوصنم ديزىلا عجارلاريعذلاو بطاخلا نع ةرابع
 || هفوذحم عم ظفألا دارم (هبرسضتالفوا ) طرسُشلا ءازرج لدملا ةموزت

 ١ كيرا اذاو ب اسلا لاثاا ىلع نمط اريدعت رور# ديز كنرسذناىا

 . [|| ةمزاج ةيهان الو ٌهَساَرَج ءاقلاو مولعم ديز كب رضا بارعاف ىعملا

 ' بط ا نع هزاع ت نأ ديق هلعاقو اهب موز بطا# عراضم هنريضتو

 | لسحلا ةموزحت ةلاو هلوعشم ل<! بوصننم ديزىلا عجاراا ريعذلاو
 ىا هقو د عم ظفالا داع ) يركض لهقأوا ) لع ريشلا اذ

 ]|| ديرا اذاو ةديعبلاوا هب رقلا ىلع فطع اريدقترورجم ديز كيرمذ نا
 | ةيماهذتْسا لهو هَساَرَخ ءاغلاو موالعم دي زْكب سدا بارعاف عملا

 تنا هيف هلعاف ى ونعم لماعب ع وؤرم يطاخم ع راض هبرذتو ||

 هلودقم لكلا ب وصنم دي ز ىلا عجارا ريمتلاو بط الا نع ةراسبع
 هللا كيري ىنتمركانا)ةفطاع (و) ةطرملا ءازج للا ةمو:ع دلوطاو

 ظ ظ || اذاو ديعبلاوا بدرقلا ىلع فطع اريدقت رورحم ظفللا دارم (ىلاعت ||
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 . صح مح ك0

 ا :لاو ب 000 ءو 5 يا طامي 7 ةيطرمشا ديتامس لج ْ

 نإ و ه]وءعم ليلا بتوصتم ءايلاو هياقو نوثلاو هاعاو للا عوذرم

 لماعب عوق ع عراضف| جربو ةهيباردح ءاعلاو ْط هلا لعتامهل لحال

 هلعاف ةلالولا ةهظفا او هلوءعم بتوصخم فاكلاو ىونعمأ
 هموزر هلولاو

 (ناك)ذ دي( ناروتو و ةيضاريعا ىلا هدو طرم لاعأ ردح ن .ىلا

 ايلين راياولم ( ءا را ىلا عجار هد عمنا اهب 5-9 مور صَقاَن ضام

 بوصم راهم ف رط اه رعي ) ُْط هسئامألا لعق اهل لال 2 هريح

 1 ثم ةينعل هيلا ق اضم تازوك دملا ىلا عج >ارااريعذلاو اءراض» هؤص الحم

 ردعملا ناكل ريح وأ اهريغب 20 أ ئنم لاحوا ةعصلا دود ديلا

 اتيثم ىلع ىاطع ) اهقنسرأ ناك ريدا كود دعب ريخ ليقو رص تاصاقت او

 عوذ مم عراضم زوو هوبا و ءاعلا (زوهف ) ايننمب قلعتم ( البز ١

 ةلجطاو طرشلا ءارج لكلا موزع ]او هلعام (ءافل')ىؤتهملماعب
 بوص 1 :هرهتسد قرط 6 اها.قام ىلع فطع اهل لحال ةيطرتشلا

 هيلافاضم (عف (عقرلا) ليصؤتلا مام زود فرظوا ءاغلا نه لاح لولا

 (عم) هيل هيلا نفاذ ههنه» ع اذا ىلا عجارئاريعذلاو ءاغلا ىلع 0-1 0 ولإ

 )م 11 قدح فروا ئذحملا: نهلاح لحملا بتوصدم رقتسفرظأ

 رور#أ ظذللا داع 0 برعد' (يوضةتبأ 0( مولعم (وحت) هيلا فاضم |

 عر اديه برضاو ةدط رمش ايي ىعم لا ديرا اذاو هيلا فاذم أردعت

 اهل لحال ةلجطاو بطاملا نع ةرابع تذا هيف هلعاف اه مور ب طاخم
 هز اهع انا هيف هلعاق اهذ مم هرم م 7 عراضم برضا و طرششلا لعف

 .ظفالادأ سه (برسذافو') طرملا ءارج اهل لحال ةلججاو ملكتملا نع
 اذاو قياسا لالا ىلع ىفطع اريدقد رور برضدنأىا هذوذ عم
 عراضدم برذاو دينا د ءاعلاو مولعم برع 21 تارع ئ ىنعلاديرا |

 ةلجلا و ماكتملا نع ةرابعالا هيف هلعاف ىونءم لماعب عوفرم م اكن
 ا ىا 0 هلا دا ع (برسضاالوا) طرسشلاا ءانرج للا ةعوزردغأ

 ىنعل اديرا اذاو كمت لاو بد ا ىطع اربدعنرو رح برنذت ناأ 1

 ناب مو رماكتم عراضم برمذاو ةيواثالو مواءم بسضتنا ب بارعاذأ ٍ

 جل د تس 1

 مالم نأرفلا برع ىف ّْ

 لوألا برعملا مهوتملا

 بم

 لوالا برعملا لئاَهلا
 راس

 لوالا برعلل در كب

 راهم



 ديب
 مالم اع ل لثاعلا

 دك 06

 ّط رمشلا ءازج اها لحال ةلهبا و ملكتملا نع ةراسبع انا هيف هلعاف

 اريدقترورحم برمضت نا ىا هذوذحت عم ظغللا داره ( برضا الفوا) ||
 برا نا بأ رعءاف ىعملا ديرأ اذاو ديعمأا وا تن ه رهلا ىلع ىفىطغع

 لماع حوف مه "م اكتم عراضم ترضاو ةيقأن الو ل6 >< ءاولاو' مولعم

 أل طرسشلا ءازد لحنا ةمود<# ةلجبا و ملكتملا و ١1نع ةرايعانا هيف هلعام ىونعم

 فان: :سالا در وا ليصم" الطرش فرح (اما)فانيثساوا ةفطاع )و( :

 لومعلاب قلعتموا ةباكللا ب ارعاب لوغشم ( ةبعبتلاب ) أدتيم ( لو دعلا)
 ”هاوج ىلع ف طءاهل لحال نجل او هريخ ةسجنو ةساوجءافلا( ةسوق)
 لونيعللاماو هع راف لوالااما لق هناكىنءملاب سد ماسقا. هدرا لوالا

 (ذرج )هب ان (ال) ضارتعاو !فانيثسا(و )فائيئسا(وا) و ا)ةسمدق ةيعتلا

 دور رةتسم ف رظ (اهن:م) هيلا فاضم (ةى) هلعاذ (جدقت) عراضم
 ةركنةنوك عم هلع همدعت مدعو 4. هب ايد صم . ةفصلخملا

 (اهعوبتمىلع) طيس ىلا عجارريعدلاو هقاضالابارور 074 0

 ادم( اهلمأعو )هيلا فاضم ةسجخ ىلا عجارئاريعذلاو مي دقت قلعتم

 بطءاهللئثال لجل او هريخ (لماع) 0 ار ريعكىلافاضم
 ) اهعوبتم ) ضا ضاّررعا وا فانيئساوا هرخاىلا تقتل لج ىلع

 اع ياهب ( اهبار ارعاو) هيأ فاضم هسوخ ىلا عت -ارلاريعدلاو هءاأ|ق اضم

 عوف ص روّتسم فرط (هبار ءاك) 0 هسه ىلا عجارلا ريضلاو |

 لءأع اهلمأع ةلج ىلع فطع اهل لحمالاةلججباو أدب اريخ لحما
 اع هريخ (ةفصلا) ادم 250 ) عوتمىلا عجار ريعضلاو اهعوتم

 هريخ ( عب ان ) ةفص ىلا عجار أديم ل عوف 0 ه) فاتسا
 وص يا هعوق م لو ءبان ىلا عجار هق هلعاق عا ) لدي)

 لهل ارور# رقتسم فرظ ( هعويتمىف ) لدن قاعتم ( نعم ىلع) عنان
 لوءغم ( اًملطم ) هيلا فاضم عباتلا ىلا عجاراريعضلا و ىنءم هفص
 لقو اًعلطما وك ىا فوصوملا رردقَس ازاحم ردسملا فرظلل قاطد

 ف ائيئسا ( و ) ناحممالا ىف فنصملا هدر دقو ٌدداطم ةلالدىا لدا

 هعصااىلا عب جار ريعض ىلا قاضم هلعأف (اهددعت) عراضم ( زوحي )

 و كعب رو ب ظعللادارع (لضاُم !| ملاعلا لج رلا ىفءاج) مولعم )ع وح ) ا

 * فاضم #

6 - 



 دك 20م
2 
 ملاعلاو هلعاف لجرلاو لوعشمو لعف ىتءاىت ىنعملادي را اذاو هيلا فاضم | 2

 ةفطاع ليقو فائيئسا (و) ةغصلا دعب ةفصلضافلاو لجرلا ةعص

 (ةلجبا) اهيلا فاضم ( ةركتلا ) هلعاف ( فصو ) عراضم (زوجب)
 أدت مريخ ةعوف موا ذل ادفص ةرو رحت ( ةيريملا ١فصوب قلعتمأ]

 (اه.ذ) عراضم .« (مزابو) ر و) ردّملا نعالوءقم هب وصنموا ىهىاف وذ

 ذلخط'و هلعاق (ري_ىذلا) ةيريخلا هللا ىلا مجار ريعذلاو مري, فرظ
 بيسلا ىلعبيسملاهطع٠ رخ !ىلا زو 0 لع فاع اهل لال

 هبلا فاضماربدقنرو رحيما ارم (هوباماق لجر اج ) مول( وحن)

 هلعاو هوباو ضامءماقو هل عام ل> رو لوعفمو لءقى ان ىنعللاديدااذاو

 هيلافاضم لجرملا عجارااريعكلاو و ل+ر ص لدحلا دوى -اولاو

 [ هي لعاشلا يئان 0 عراضم (فذح) ليلعت لاعمو 20 ال(دقو)

 اريثكا ريصلار 5 دي 2 فطعا هل لحالة لوبا 0 عا ر

 2 عع ماللاذا فى اذ / قرط م( همن 2 فانيسا وا فذحن دقو

 ( لاحت ) لوه#ت عراضم 5 ) ضاريعاوا فانيثسا (و)
 رد صملاري_5د هيف لعافلا تئانوا هل لعاقلا بئانو فصوتت قاعد

 (لاحي و ) هيلا فاضم (فوصوملا) هل حرص ريغ هب لوعقم لا و

 4 مار هيلا فاض هريمكلاو هيلا"فاضم ( هفلمتم )لاح ىلع 00

 عراضم هاد لولاو ليصل ءاغلا (لوالاف) فوض وملاىلا

 ريعذلاو ادّبملاريخ للا ةعوفرم ذلجللاو أديل ىلا عجار هيف هلعاف
 هعتي] قرط ) في رعتلا ف) فوصوملا ىلا عجار هلوعمم يرد

 ىلع فطع( دارؤوال او ) في رعءتلا لع فطع (ريسكتلاو )

 اهنم لك( ثدن أتلاو ريكذتلاو ' مججاو ةيثتلاو )ديعبلاوا بيلا

 ْ (ىلاع لجر ىلع اي 0 مواعم (وح )هيعبلا وا بي رقلا ىلع ىفطع

 لعق ىن ءاعش ىعملا ديرا اذاو هيلا قاسم أرب دهن ر ورث طظوألا دار

 || ( ذل اص ةأرما ىنتءاجو ) لّجر ةفص ىلاعو هلعاف لجرو لوعفدو
 ||| ءاف ىعملا ديرا اذاو هليقامىلع فطع اريد_.ةترو رحم ظفللا د اه
 ||| هلوعفم للا بوصنم ءايلاو باو نونلاو ثنؤملا ةمالع ءانلاو ضاع
 || اريدقتعوفرم (ىناثلا) ةفطاغ (و) ةٌأ سما دفص د اصو هلعافةأ ماو
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 فاضل دع ادن

 هلوقو ىنا ذأ هع .دب و ىأ

 !روةسهاؤرط نيلوالاو

 ع

 فوذحملا ريما فرا ( نياوالاىف ) هلوق ند هعناب لوالا هم ىلع :

 دك مم: 3

 فطعاهل الذيعساةلطاو دهب ىاقايسلا هب رن فوذ < هريخ أ دريم

 لوالا ىلا عجارلا هعبتي ىف نك ىلع فطعاريدقت عوفره ىناثلاوا
 ىلع فطع نياوالا ىف و لص افلا د وج وا لصفنملاب ديك أتلا كلرتو
 وكام ثدح او "توضأ نكت قزم غولف نت نوكتف اهتز رعت
 بكار لاجر ىتءاج) مولعم ( ون ) هيارعارم دق (ْطَوف) دحاو لءاع
 قم ءاعق ىنعملا ديرااذاو هما قاضمارب , دعترو رجالا دامع) مههالغ

 ريضلاو هلءافمالعو لاجرلا ةفص خا ارو هلءاف لاحرو لوءفهولعف

 (ى) ًادّنم ( ةقرعملا ةيكاو يدح 6 هيلا فاض. لاجرلا ىلا عجارا

 ىلا غجار هيف لعافلا بنان لوه< ضاف ما( عضو) هريح 0 و3 سح
 31 عمم ريغ هب لوعفم عضوي قاعتم (ءىثل) هتلصواام ةصةلجاوام
 ةساضلا كاوغلا 5 ,شاح ىف هب مح رمص هم ليعتلل ال عضو ١ هلص .ماللاذا

 لاح لخابوصنم وأ ”ىبنأ ؛ هدوص لك ارورم ب روددع فرظ ( هديعل 3

 فرد ارو رجم هنوكل ةضحم ةركذ هنرك عم هيلع لااا مدقت م دعو هنه
 و ل هم !!فاضمريعدلاو ةيعب اسن الموأ سد الم ردد الم ىأ | رألا

 اها ل مال ةهلجخاو هريخ ل حلا عوذ سه (اه) (اه) | دف (ةركذلا ركنلا ) ملا 0 ور

 | هيف لع افلا بنان لوهحم ضام ( عضو )ةقباسلا "للا لغ فطع
 عضول حير صريغهب لوعشم ( *ىذا) هتلصؤا|م هْفص هللا واهىلا عجار

 ضارتعاوا ىائيتسا( و)قباسلاهيعي بارعا لثم م (هليمب )ب ةيقان (ال)

 ادد (عوتا) اهيلافاضم ( عاونا) هريح ) هدنس 0:0 1 6 رعملا)

 ليقو ص ٌريعا وا قايم فائيتسأ )و١ هريخ ( ت تارعضملا ( ةفص ( لوالا) لوالا)

 | (ماسقا ) هريخ ( ةعب را ةعبرا ) تاروكملا | رمضملا ىلا عجار اددصأ( يه ىف ) ةفطاع
 هريخ ) عوق مع ) ةّءفص ص ( لو كوالا دّدسم ( مسعلا ) اهلا قاضنو

 ضاّريعاوا قائيثسا 2 عوفر ةهوص (لصتم) ف فانتسا ذاجخعاو

 ا 0 2 7 هفلا)ةفطاغ(و)| ٍْ لصتملا ع وفرملا ىلا مجار هيف هلعاف ضام ( قس ) ديقيْمَحت (دف)

 : 4 وةرم لو الا لج ىلع فطع اهلل 0 ملا هرب ( عونرم) عوفرم) ظ

 © لصفنم #

 دز ا ا ب ري ير و -

3 --_- 
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 يو ةقيطييفن ا جورج جر حدو نبي 222-2 مسيح



 : فلفل ظ

 ثنا تا نه . ىهانهى 2 للم 3 وذ ع كلا 0 املا

 دنع اربدقت ع ع وذم ظللا دارم عو لا اذه ( نانا نما متن اعا
 ( مسقلا) ”ةفظطاع 202( ادقيل اكبر < 55 نا دنع هل وأ ضنئدضحملا

 ىلع عذ فطعء اهل لحال هل و هر نإ و هريح 4 7 جو ثلا هأا)أدنم

 :خ (نلضت .لصتم )هيلا فاضم ايبود تكفاهيتلا# يدم 9 :ظ(نإب) )هد ءملاو ١ ديعبلاوا ةيبرقلا

 مولدع ( و2 دن ءاص 67 -) بوضن« ىلع افطغ ( زورخيو) هتف هدونص

 كب سد 6 نوب سد مود سطا ههد رص هذ نمت هب المع

 [دارم عومجلا ده (« ب ريض يبرم ن 10000 كر م طايل

 ى 0072 لا ولا كلعفطع (وحو) 0( اعجب دوعن رور< ظدالا

 ََ هت قلغتم ( ارا نلا ( هيلا قاّصم اردهرور# ظفانادارم 6

 هنوك لاح 0 دعد زي 2 ىا فوذحلا فوطءملان 1 لاحوه ىذ 59 !اردوملا

 يتب ملا )ةفطا(:)40ل+ ا ه نحل ىلا :اهتلم

 ١ هبب رهلا لع ف طءاهل لال هل هلا بؤصتم) «ةةص دينو ض ) عدارلا)

 ١ ره ض اريعاوا ا ١ 09 بوصتم عض لضفتم) ا
 5 تح د ا

 ْ رم اذه دراج عاب 2
 حوقرد 5( قاما ادم (عون !)ةعطاع(و) آددسلاريخ اريدعت عوق م

 عونلاةلجج ىلع فظعاهل لحال لاو هريخ ( .يهلا) عونل ةفضا 2
 (ناهسق) أديم لحل عوفرم ( وه) ضاّرعا واف انيذس 1( و)!لوالا
 هيلا فاضم ( صاع ) لوالا ىا ىفو حم اديمزبخ ( رع ) هربخ
 ( لع عز ةفطام (و) هيلا فاضم اظفل ورحم ( (.ديز ) مولعم (وخي)
 + ١ ىلع فطعء اهل لحال يللاَو ىناثلا ىا فو د ايم
 نيعلاب ةرورم (ةماسا) مولعم ) وح) هيلا فاضم (سدج) ةقياتسلا
 ( نادهسو 060 اهيل اياضم ثدن تلا و ةيملعلل ؛ هذ رصنم ريغ اهذو 4

 نونلاو ف الا و ةيملعلل فرس 'هريع )سو اضيأ نمعلاب رور#
 .مهيقو لا د ء نيت : دءازلاو “ 4 : رمصبلا دنع قايد ىفااال نيتهباشملا ٠

 تا



 م

 ا 6 تادثلا) ادررم(عونلا عونلا)ةفطاع ( و) ةماسا ىلع فطع ىطراىف

 ة ديعبلا وا هبي رقلا ىلع فطع اها لال ةل_عاو هريخ ( ءاعدا 2

 || فانت ان) اهبلافاضموا ذباكلا ن رع اب ةلوغشم : ةرااشأالا )

 راجعا فعرف ثم م 5996 3 .ظفاادارع (اذ) ١

 نئسف واللا د ها 7 ا فوذحدر 8-1 ّ انا

 (1نلل نيانملا المل مجم ا اه:م ف قوكشسملا دز مه لاحرك ذدلل هلوق

 ا طلع راج نك ذل ) هيف نكسسملا نم) لات لقو نشا انهتلو
 ليقووه عما قود ادي هريخوا .ناكلاى ا“ هقرعم قاعتلاريدعت اذ

 (يبلجا ن ع لالازاو+ن هر مل أنأن . ناحمالاى فنصاخملا هدزو اذ ند كام

 ىلع لديأم باذن كك :لاىف لوطملا ىف ىف نكلّى مينا هبسألا لفاعلا نا

 1 لخلا توصنم روت فرط ) نجاد 26 (ؤ)ضعلا ديع زاو ا د اح ف ؛ ذكهو
 ىدزرملاهللادبعل ىناطخملا

 لوألل لوطملا ةيشاح

 ديم ىلج نسع

 مخ للا عوذ سعوا 4. || ىفادكم اذ ىلا عارلا ريدلاو هدول اءلاخأ

 هَمدهدل 1 1!ىلاريعطلا عوجرو ةانعأل ناذ عي وه فاو ًانتمللا

 اديقشوا اذ ل ءف طع ارب دعت خاوق مه ظعالا دأرع ( ه7 هن و .

 امانيتسا انهنوكزوكاواذ ئه ةلج ىلع فقطع الجل اوذانثا هريخرشؤما]

 ادم 3 نمو 2 ريخاذ نا ماصعلا لئضافلا 'لاؤو اضاّريغاؤا |

 || ىلا برقا نوكيل ناذ ىلع هعدقتو ركذملا ىلع قطع ةاثثلو قوذحم
 نيفلت 2-2 نيلماع نودع مىطعاذ نع ف طع ثاذو هياعوطعءملا

 هنا د م ىف عادت الام - فوطعملا ق نى لقماعلا ناآف انه نيا ويعم لع

 عود سمع ةففللا أح (نبذو) ئهتنا هناد مف ءادتنالا فوطعءملاىفو |:

 || هلعاف رذتسف نزظ( ثن تر 2 نفاد ( ل ناد لع فطظع اريذقت

 هلَوُذ ْن 2 لاع لجل فواكنم يمنا الا١ظ اغلالا ىلا عن >ار نهؤواى هه

 لاع>ا هنقو اذوا ناد ىلع كىطع اريدعت وع ظعألا دبع 02١ ظ

 | اريدقت عوذ مه ظفللا داره ( ىذو) للغغت الف ناذ هاني آن ى دارج
 ظدالا دارهم اه: ملك( ىهذو يد و هذو هنو 7 ع ندع فطع ْ

 3 حو9 سح 3#



 لفكر
 أ ( نيم ا نان ه ءاننثاو) ديعبلااوا تمرعلا ىلع لك اريدعت عوقلم 1

 فرط( !يياذط )دفط امال نيذو ناذ هانثلو بازرعا لثم هيازغا

 ركذملاىلا عج اردبلا فاضم ريعذل او هدهد امم لاح لدملا بوصنم نفس
 فقد رقلا ىلع فطع اريدعت خ و3 ظعحللا داره (:ءالوا عا

 اهنوكلءالوا نملاح(ادم)ناذ هانم ىف قيسزخ لا! هيفو ديعنلاو|
 نكمسملاهريعذ نموا دود هنوك لاح امه عتب ءالوا تثي ىا نعمل فالعاف

 هتاجنو ردنةملا د قلطم لوعقمول ردّقملا عا لودقموا امهم

 قاطم لوءفموا ادم عانغطع( ارتصقو) ىانيثساؤا ءالوا نم لاخ
 ىف ائيُدَسا (و) ادمدم هةلجج لع فاطع ذيج هتلهجو ردقملا وقل

 هيلا فاض مريذلاو هإةيلوعقم (اهلثاوا) 6 رام ( قلن )ضازعاوا
 هيلا ف اضم ( هيبثتلا ) هلعاف ( فردح ) ةراشالا ءاعسا ىلا عجار ظ
 ةفطاع(و اء )هللا لتعم اريده رور#ظفللا دا ص(اذه) مواضيع رت ) وحخ)

 .ىلا عجارلا ريمضلاو لصتيب قاعتم ( اهرخاوا ) عراضم ( لضتو
 ىلع فطع اهل لالثإ باو هلعاف (ىاك )هيلا فاض ةراشالا ءامسا

 ١ ليصفتللوا ةفطاع ءاغلا:(لاقيف) هيلا فاضم (تاططلا) قد لج ||
 (نكاذواذإك اذ كاذكلاذ)لوهحم عراضملاةيوردقملااذالباوجوا
 | فطعغء اهل لال اهلجلاو لغافلا باث اريدقت ع وذ نم ظفالا داره
 ظ ا ردم اذا باوج لي صفتوا بيشلا ىلع ب يسملا ف طع لضتب ةلوج ىلع

 | (قاوبلا) مدقهربخ ىقتسم فزظ (اذك ١ ضارتعاوا:فائيلعا (و)
 | عراضم (عمجي ) ضارعاواًةْفطأع (و)رخٌؤمأدتبم اريدقتا ةعوفرم ظ
 | ناومالا ف لئلا راتخا|م ىلع ردصالا ريعد هيقلعافلا سد انوه ١

 لصتوا قلي ةلجج ىلع فطع امها لحال ةاجخبا و اذه لاثما قأأ]
 بنان اريدقت اعوذ رم هنوكا زو و عمضجأ فرظ (امهندد ] ض اريعاوا ظ

 هيبلتلا فر> ىلا عجار هيلا فاضم .ريخلاو شهخالا دنع عمجل لعافلا

 اريد_ةترورحم ظفالا دارع (كاذاه) مولعم ( و2 )ب كفاطالا )ف اكو

 0 دارع (كلت) 0 عراضت (لاقي) ةفطاع (و) هيلا فاضع
 هن هلدج ىلع فظع اهل عال 'الاو لعافلا بئان اريدعت خوف م |

 لواىف ةزمهلاذعب واولا تكا
 ١ ستنال: روسكلا
 ااا ةدودنلا قو ةزاخأ
 حرش ىف اذك ةروصفملا ىلع



 دنع هيفاكللد>- رش ال

 ملم سيرغلل اذلاَعو

 هنت اذه دح ا#

 | هفطاع(و) ليزنتل رانا ةيشاحف هركذاك ىلا شاوحى تاهشلا ظ

 اهل لال ءلجباو أددنملا ريخ للا ع وقص رةتس:فرظ ناكالوةساوجأ]]

 | ريعتلانقلعتم وما فرظواالاربخلا دعب ربخ للا عوفرمرّدتسم فرظ |

 ديا 0

 أأايدتع وق مع ظفالا دام اهنم دحاو لك (كن اوَكنا ذو كئاواو النلاذ

 لأ لعافلا "انا وكلا ريالا هلا( نية دافع ( هليفام ىلع فض

 | بوصه نقتسم فرطظ(ديغءال) ردعملا عا لوءةموافطءااذطساو

 للا عوف مواا/ماصعلا لضااغلاهركذ اك تاروك خا هذهنم 000
 اربدقتع وفرمظفالا اذهراتعاتلجاو هيلع فظعامو كيتهلوةاريخ
 ادّسمريخوا تااكلاواةّاكلاىاثا روكذملا ةفصوالاقيالعافلاب ثان

 فانيثسالا طرش ف ر>(اما) ضريعاوا ىائيثس'(و) لبق كفو ذخي
 ظذللا دارض(انهو)أ دمار دقن عوذ نع ظذللا دام (همت) لإ صغتللوا
 دام اهنغ لك (كلانهوانهو انههو ) هك ىلع فطع اريدوت ع وذ مم

 ءاقلا ( ناكزلف ) ديعيلاوا بيرقلا ىلع فطع اريدقت ع ورم ظفالا

 > توست يع

 ع 27 ب ببيو 0 بجدج روج جو سا 72 ضع
 ااا ا

 ماعف ةوحنو اذاما ىا ىنعملا بسحي اهليقام ىلع فطعوا ىفانئثسا

 ' [أرفتسملا فرظلا لعاف نم لاح ( ةصاخ.).1 همئاماو هريغو ناكدلل

 ٠ (|| ةيفصولا نم لقتال ءانلا م اذهع ةماعلا ضر ةصاخخلا سوماَءلا ف
 ةيفاعلاكردصموهوا ةغاابملا اما ءاتلا نا نم ئدنهلا ىف: و ديعسالاىلإ

 . || اردص هت زكريدعت ىلعذ ماصعلا حرش ىف !ذك لنا ممن ىلا جات

 || قاظم لوغقمو' بص وصخ ىعمي ن اكل ىف نكت لا نم لاحااها
 || نوكزو و فائيثساوا روكذملا نكت لا نم لاح تاور. دقملا صال
 صوصض*+ تاذوىا توستم مساوا ةصوصخملا نعم لعاق مشا ةيطاص

 | ءاثلا لوالا ىلءذ ةيضار ةشدع ىلاعت هارقىف اونأق اك انو نال ل٠
 || هيفثخحي نكل هيف ثنؤملاو ركذملا ءاوتسال ةفلابلل ىناثلا لغو ثدنأتلا

 ا

 اهل لحال هلجلاو هريخ ( لوصول ) د الودود فس عبارلا) أدئيم ( عونل (

 ||| حفلا ىلع ىمم 0 0 سس 8 1 (الو) كم هعبلاوا تيرعلا لع ىطع

 الأ لاو هريح 062_ عود رك م منع فرط هل المسا ل ل برضو

 (ةاص نم ) لوصول ىلا عج حار ريعذلاو صضاّرعاوا فائيئسا اهل لحال

 «ىف#



 ك0 ااا ب777 يع صمت

 3 كل نددت

 ايضا دغص (ةلمن.) ل.ضت ارم دقو ديلا محلل للا رفتسلا فرظلا أ
 ا

 (عاسال) دل وغأ لتقو ا ةفصدعب ةفرص (ةمولعم )لج ةقبص (ةيربخ |

 ةلص ىلا لوقو هل ج ىلا عج ارريعذلاورتنمفرظ (اهبف)ةمولعتقلعتم
 ' ل داك هاضلوا هل 2 ملكا هرور - هع ومو دلعاو (ريكد )) ( أ

 هرور< 4 ء.سالا اجلا و روم او رخؤم أداب مريعكو م دعمريج راعنمملا فراظلوا

 © كاهن قلتم (لوصوملا ىلإ )ريع : هءص (تاع) ةلخل ةفضلوملا

 عجارلاريمذلاو هلعاف (هفدح) عراضم ( زو#) ضاّرتعاَوا قانيتسا |||

 0 ايلا فاضم (ةنيرق)زوديل ف ظادنع) هيا فاضم ريودل ا ىلإ

 لوضوملاىلا عجار أديم للا عاوفرم( وه ) ضرتعاو'قانةسا||]
 5 مهب (نحاوال) ةريح اربد هن ع و3 مج ظؤللا داع (ىئذلا) عذباا ( ظ ْ

 للا نم لالا زوج 1 لوةىلع ئذلا ٠ نءملاعوا وهىا ىوذح ايس ْ

 مما ةيبزك :سهىفرظ (ه1) ةفطاغ ( و) ىئذلا ةغص لبقوأأ|
 ةلجطباو ىذلا ىلإ عجار هيلاقاضمريذلا و هانثل ناذللا مد وه ىا

 ْ هلوةىؤرخ الا هيجوتاا_ضدقو ىدلا ىلع فطعءار دس و سه 1

 ظ عم فىطع اربدقت عودرم ظوالادان م (نذال و)تاذ» )ناز هاو

 | [ةيؤنبم فرط (لا 0 نادال انيق دلو با 3 (نزذلا نيذلا هءو :

 ظ قاوحالا د هؤص ( ةثلثلا ) 0 ص ني ةيسستلل 00 8 نأ

 دءوبأا وأ أد :رهلا ىلع فىطع | اريدعلا 4 ود مر ظدالا داره يا

 ناثللا هانث و ) ىه ىا فوذح أديم ربخ رقتسم فرظ ( ةدعاولل )|

 ظ تار عا 7-0 !هءجعو) ١ ىيدلاو ناذنلا هايْلَو مه ارعا لثم ( نيثللاو ظ

 ىاللاوىاللاو ىلاللاو ىتا وللا ) ىلا ىلا عج حار ةءلا فارضف ريعدلاو هانئ لون

 .ىطع ارداقت ع وده ظووألا دأرسع 11 اهذم لك( ىاوالاو تااللا ت االلاو

 أ فطع اريدعت عاود ظعدالا دأ ع ذي ,) ديعللاوا بدرعلا ىلع

 ا أ أذ هبةسم لوم لا عوق ص رهدسم رو ( كيعم ءآاوا بدزقلا ىلع

 / لوصوف مع 5 تلاحم قه نئا قود ًادينمزكوا ابدعت "ةاكلا ىىا



 رمسنلا نعل ىقو؟
 مزالي ةيماهفتسالا

 كبح يفر انجل
 الم امدؤص

 يع
 1 | لك اذا كما ى اردفملا ناكل ريخ ليقو كن م كايخ لةلاتودتفؤاام دع

 رورحم ظفللا داره ) 01) لهنا ىوذ ولع ىالاك دعي ه.قوأم دعب :

 ام ةفص لكل ارور#رةتسمفرظ (؟ ما هفتسالا)دعبلةّيلا فاضم اًريدقت
 اوهئا فوذخم أدتمريخ للا ع وفرموا هتهلاح للا بود موا
 ريفا وأ لبرقلا لع ةَكْعَظَع اهتم 1 ت1 ونمو )

 لاطنوا ةفض رقنسم فرظ ( مآ ىف ) فلالا ىلع فاطع ( ماللآو )
 أدتبللانِيب ؛.ةنثلل رظواوهىافوذخم أدتيوربخوا ماللاو فلألا نه
 | ( لوعقملاو ) هيلافاضهوا ةباكلا با را قرضا لعاغلا) ريذلاو
 ظ ىلالا هؤضلا دءي هوض روتدص يقول ) ىنعم ) لعافؤلا ىلع ئذامد

 قوذحأ دنبيربختوا رقتسملا فرظلا ىف نكتسملا هريعضن م لاحوا.ماللاو
 | (ىذلا ) لعافلا مساىف هلوقلو فوذهلا اديب هس رش وا وهئا
 | اردعتزور# ظفللادارخ ( : !اوالد |!فاضم اريدقت هن روز ظةالادا ع

 ظ

 ميس ل سس سس

5-0-6 

 (فرعملا) هتفص ةتفاط (نسماكلااذتيم( عونا :1)ةفطاع(و)ىذلا لع فطع
 اك اهناللا ) ةديعلاوا ةنبرقلا | ىلهفطع اها لحال :ءاجخاو هريخ

 ةاضلا نيب قدلد>ءالا الا ىلع ًادتشوا مدهمرب> داو 1 اوس ١) فرعملاب

 توصل رود مف ةهرط (دهعال 0( ماللاىل ا عجا ار هنو 3 نصقان ضام

  رخؤمت أديم لبحلا خوفنمع درغملا ليوأتىف ةلجاو ناكربخ لحلا
 العهللا يار (قخرا تفرك ف لحر ىلا :,قءاج)مولكم (و2) أد اريخوا
 'مواعم للحر قءاح تارءاقو ئءملا دت ران اذاو هيلا فاض ازيدقت روز

 "| ىلع فطع اهل لال لجل او لعافو لءذ تمركاو ةفطاع ءاغلاو
 .مزانالئاؤاولا دم ةقطاع (وا) تءركالهب لوعذم لجرلاو لجر ىتءاج
 دح'ئطتقن ىذلاو ا نين و-نيئش ىذتمت ىلا هنوسألا نيب ضئادلا

 | دهعال ىلع فطع لدا بوصنم رتسم فرط ( سنملا ) نإ ردالا

 | هل دقني ءاوسنزا مالا ىأ فوذحم 0 ءاوس ذلك ىذرلا لاقو

 ( ةأر ا نمريخ لجرلا ) مولعم (وحن) هانعم ءواو اهابقام نان ناك
 58 لحراو ى هل ديرأ اذا و هيلا ف اضم اريدعت رور خخ ظوألا دأ ع ْ

١ 
١ 

 مح حس ع 06 اس ا

(فرد#) ةقطاع (و) ري قاعتم هارملا نهو هزيدير سيو
 .رحقرح ءاملا 

 ظ 7 قاعتم # ظ



 د م +

 ل ىلع فطع الحم بوصنم هياظفل رورحم فر>و فرءملاب قاعتم

 سهاع راج ف.طعلاب ددحاو لعش ددحاو عم 7 راج قطعت نا ناف ماللاب 1

 فرءللا قرظ للا بوصنم ( اذا اذا ) هيلا ف اضم ( ءادنلا ءادنلا ) ناملا ف

 ءادنلإ فرح ىلا عجار ريعضلاو هب قاغتم (هي) لوه# ضام (دصق)

 مولعم ( 0 اهيلا اضم ل ل اةرور تيل ولعافلا بان (نيعم)
 ايف عملا ديرا اذاو هيلا فاضم اريدود رور ظعاللا داره ( لح لجزاب )

 ندعملا وعدالهبلوعقم للا بوصنممضلا ىلع ى م ده لحرو اذن فرح

 704 وهريخ (فايضملا) ذفص هوص (سداسلا) أدنم (عونلا) ةعطاغ ىذا ا

 فاضملاب قلعتم ( دحاىلا ) ةديعبلاوا هرقل ىلع تنطع اهللخال
 لكلا لدبوا ةذص ( ةسممطا ) اهيلا فاضم لمتا ةرورم ( ةذه) |
 ذيوتجر ( 5 ني :ونعم) فاض هلل قاطمل رعفم (ةفاضا) نك ابفطعوا

 فاّضم اربدعت رور ظعفللا داع 0 زمالغ) مولعم (و<)ذف ةقاضأ

 (ىطغلا) ادني ةيم ارب ددسن عاوف رص (:ىن انسثلا ) ةفطاعأ(9) هيلا
  (قورلاب ) ةقصلا لوالا "لج ىلع فطع اها لال ةلجخا و هربخ
 ضاّربعاوا قان .يسأ 1 0 فطغألاب ةاعتموأ ةءاكمللا ارعاب ةلوذش

 ةيهاجلا مداَ) فورا اب.فيطعلا ىلا عجار 5 لحنا عوف نع ( وه)| ظ
 هنلا ف د اطم ريل او. ظل فرط ( وني عوب اقم ( ظل | 1

 قاكملاب هصخت ىن اكااو:ىناهزرلا لمتحا ا هاسنعم نا مت عئات ىلا عجاز

 اطس وتب نا لاقي نا نلا:دٍجاَح الف ماضعلا حرش ىف فن هلوقأ||

 ١ 6 ةفظاع( و )اند ععاماج رمصل ناد رك ذوادب رجلا لع عقب ى ع

 اما نينه هلك ن وكم نأو نا مزابالاو قاقنالاب هلبارعاالو لععال ةْشاَز

 : ىلع فطءرؤرخغ ( هعوتتم ) ئىضراف ام لا وهو د دع: هويعولا
 مهو : 5 لوالا نيب ىبع فط فطعوهو ىف املا نيم |! هلا فاضعمال دنيب رك

 و طسوت لعاف ]رمعا) 4 || ى ابخق عبات ىأأ ع > ارلاري_ىذلاو

 قاف مف ن ُ :. تسلا قل ااه ]لا .لك اوي وصتموأ عبات فصل هدهصلخلا هع وه ٠

 تفطعو اضور 006 نون دعم رشعلا )اهلا فانضم (فورذلا)7حاصفالا

 للا ع وفر (ىه)ض اًريعاوأ ىانيئسا (و)اه:هلكتلالدبوا ناب

02# 9 

 ا

 : 0 0 6*2 نك 7 3

 دا عتسأ ل طرصالا :

 وف و9 ئك وغللا هانعمىف

 قم ره اظلا ف الخ



 6 م

 | ف طعام اه عاطل - وذ ع (واونا) ةرميعلا فو راحاىلا ع -ار ارم ظ قاظغل عوذممهىااب

 نس هلك( كلو لب والو ماش اواهاو واو 0 و ءاقلاو) 3-5-5 29 53 هيلع ىاوبلا ف رد

 | ضاّريعاوا فانك 20 هلبقأم ىلع فطعءال عوذ م تاروك لا هذه : 7

 | أ قالتخالا لع اهطرع وأ اهدا ول فرظ لل 5 0 7 ةيطرع 7 اذ)

 فطعب قلعتم ( ريعضلا ىلف ىلغ ) لوهجب ضام ( ىفظع )ةاحضلا تيا
 ا ريد لعافلا 1 انوا فطغل لع 2 تنان نول 4 وسع رو 0-7 و

 اها لحال ةلجلباو هع رصرعغ هن لوعقم 4 قلعت مراذلاو هو ر دادفللا

 ا ةفص(ع فا 11) اذ ال اهلا فاض ل2 اةرو ر# و ١ طرنشلا لعق
 : 1 ١ ه[ءاؤ (ةدكأت ( و هه ند ( ف ضلادعلا# هوض (لدتلا) ريدا

 ريضلا ىلا عج ار هيلا ف:كريعاعأاو اذان اود اهل لال ال او

 .(ديزو انا 1 را ديك ألان قلعتم (لصفت؛ ) روكذنللا
 هع مدفن عملا ذيرا اذاو هّثلا تقاذد رب ذك رو رع ظعفالا داع

 ديزو ةفطاع واولاو ءاتلل ىظذا ديك أ: للا عوفساناو لعافو ىلعف
 ||| عداضم (مقي) ةيردص. (نا) ءانقنسا فرح (ال ) ءاتنا ىلع فطع
 | لا هب وضنم درغملا ليوأت ةلجخاو هلعاذ ( لصق )اهب بوضنم
 0-0 عفو تقوالا ىا روهجلا دزع فاضأ ارب ده , نمجل فرظ

 | لوصست:لءاغلا توجت ]رم ا« لق فرظلاه]ز) سردص ا !ىل رش وأ

 ةقطاعؤاردقملااذا باو>و 'فائلساوا ءامشد الا قف م ىد | لىجيلا

 || ىلع ينطغ ةقباسلا ناب بوصه وا: عوف ره عراشم زو و لبق ا؟
 ردعملا اذالدباوجوافانيئساو اًذيامصفت داجلاو زوج لعاف (هكرت) عدا

 تن رض ) مولعم (وخت ) تيكأتلا ىلا ع >-ار هلا ف اضءري لاو

 حلا مدي ل اذاو ةيلا فاضم» اري دعت 0 ظفللا ذأ سمع ) ديزو موهلا

 ىلع طع كيزو ةفطام قاولاو هل فرط مؤ )'ولءافو لعف تبرضوأا

 اهطر موااهن اول ل قرظ للا: ةيوصت ُظ ين طر (1ذا) هما ور 2ع || 1

 ضام 52 .عارريعكلا ةفص(رورلا) "9 ار عارم دةريعذلا ىلع طع ْ

 ةلخاواذا باوج اهلل مال اللجخاو لعافلا بئان ( ضفاخلا ) لوهخت |
 1 "م سوم ةقناسلا هم 15 طرشتلا ليل ىلع طع اهلل الد 1 غلا

 6 تررح#



 * لق ٍْ

 اني زا ذاو إلا فاضخارب هقتو عير ظغالا داره ( ني ارب لك, تيروتل) ١
 تورد ءايئاو ةفطاعؤاولاو تررع قاعتم كو لعافو لعق تررد ىنعملا

 لذ ىضرلا ىف مرادخلا ريغ ىلع لمع هلواراتخلا ىلع هل لعال ُاَز رج

 رهر ىناثلا ىلعو كيلتيرقلا لكلا يع فى طع اظفةارورزجم ديز لوالا
 لاملا ) ةعطاع ( و) ديعبلا ١ هل ىلع فطعء الع بوصتمو اظل ءاملاب

 قباسلا لاث ما ىلع بط ارب د يقاوورخج اضحالا داع ( كذبو أ

 هريخ لما جاو ربل ةببم اف 1 4 ديزا اذاو
 ليغلا نع ءىجام از. دياز نيب و ةفطاع واولاو هيلا فاضم ل ارورجن ءاملاو

 لأ أدانم وى وظعملاو ) ءايلا لَ فاطع للا رورجم فاكلاو قافتالاب

 ىانيئسا انها لال ةلبجاو هربخ لحمل عوف مرقتسم فر (مكحف)
 نيرو شا نيئطارغ دانيل ا ىدحا لع مط عواض ذ اربع اوا
 قلعتموا 4 اكل 0-5 عاب د :لوغدم (هنلع) هيلا فاضم ) 0 !عالطستا

 هلعافع نان( يلا 6 - ىقةلوقاف راظ(اوق)هل لعافلا ئانفوطعملا

 هلءافع راضم( مانعا غطاع( و) هتلصو ام ةفضالإ#عاو رامىلاعجا رق

 بج هج ىلع ف طع اهللختالوا ل4 ةرورت :يإعاوا ىف ىلا عجار هد هو

 عجارريعذلاو هقلعتا هل لوعقمعزانتلا ىلع بروت دملا ىذملا نيل عغلاقلعتم(هل)
 (فطع) عراضم(زوي ) ضارتعاوافانيلسا (و) هي اع فوطغلاىلا
 هتص (دحاو) فطغب قاعتم ( رب ) هيلا يفاضم ( نيئبش) هلعاف
 ( داو ) هيا اضم (ل.اع ). اضياه طوب قلعتم (ىلو 4 وب عم لع )
 ىا ىطءلا ند لاح يللا بوصنم رم ف رظ ( قافت الاب ) ةفض
 اسبالم ازاوج يازودكل قاطم لوءفموا ىاقث الاب اني الم هنوك لاح

 | ( ,2) قافتالاب اذه ىافوذح أديم ربخ ل21ع .ذرمواقافتالابأ|
 ' هيلا قا بيكر .دةنرورجم ظفالادا سه (1ااخ لام ركيوارعدب ز ترمض) مولعم

 ”ؤطاعتواولاو هل وءقم ارعو لعافو لعف ٍديز برضضذ ىنعملاد رااذاوأ
 :فان(ال) فطام ( و) ارعىلع فطع ادلاخو ديز ىلع فطعركبو
 إاو دداو فرد نطل ا ىلا عجار هيف هلعاو عراضم (زوخي)

 زودلال لعافب قاعتم ( ىلومخ ةرهزل زو< هلجج ىلع فطع اهل لال

 كو



4 4 5 

 | باج ردصملا ىلا عج ارااريمضل اي راما قلعت نافر دصملا ىلا مجازا
 (/:) هيلا فاض (نيل (نيلماع) ليطفتلا مي أتملا هراتخا ام ىلع

 (راجلا) هيلا فاضم ( مدقت )زو الل فرظ (دنع)ءانثلسا فرح
 زاوجلا اذذهىا فوذ أدي هريخرفتسُم فرظ (ىأر ىلع) هيلا فاضم
 | رورحم ظذللا دايم (ورعةرلاو ديزرادلا ىف ) مولعم( وك )ىأر لع
 || ديزو مدعم ريخ رعتسم فرطرادلا ئةىنعلاديرااذاو هيلا ف اضماربدعت

 عوفرمورعو رادلا ىلع ف طءةرورحت ةرخعاود فطامواولاو رْدْؤمَأ دّدبم
 ةاجللاو هربخ (ديكأتلا) أديم (ثلاثلا) ةقطاع(و ) ديز ىلع فطع
 ضارلعاوا ىائيثسا انيلسا ( 0و ةديعبلاوا ةبيرقلا ىلع فطع اهل لحئال

 1(: غزل (ىلغفل) هربخ (ناتت) بك ا ىلامجار أديم لملاعوفرم ( وه)

 (و) لفغت الفرخ [هيجوت هلاثماىف صمدقو لوالا لوالاكعا فوذحن أديم ريخ
 ىظهألا ىلا عج حار ًادترم لحما عوفرم(وه ) ضاريعاو ا!ىائيأسا

 ادني دام تاأو) تس لولب فاد( بخ( 5
 ىافاضلا اريدوتب ظفالا ىلع ف طءرور#واور كىلَع فطعء ع وق م

 | ىلا عجار هيلا فاض مريعدلاو حرمشلاىف ذاتسالا هركذ ام هذدارمعرك ١ د

 ليبدو هلم لاحوا قدارملا ةؤص رو: سم قوط ( 6 رعذملاىؤف)لوالاظذالا

 وافأ تلَشا منيف رطل ةؤص (لصتلا) اذه ىا فوذحم أدم ريخ

 عجار هيف هلعاف ىونعم لماءباريدع عوف ىف عراضنم (ىرن (ىرجي ) ضاريعا
 ظافلالا ىونءم 0 (اهأك) ىردت فراظ (ظافلالاف )ىظفللاىلا |

 (ديز قب , ]ىقءاج) مولعم (ود ١ هثلاةقفاتضم ظافلاىلا عج ج ارارع ىضلاو

 ' ةنار ءا دز 5 ىعلاديرا اذ داو هيلافاضم اقتراف

 رورظمهالادا ع تل يطو) لوالادد كت ناثااديزو مولعم

 لعافو لعفّسب سضف عملا ديرا اذاو روك ملا لاثملا لع فطع اريدقت

 ظءالادارم (دي ز برمض برضو )ءاتالىظفل ديك أت لكلا عر سهتناو
 برضف ىنعاا ديرا اذاو درعيلا وا بي رقلا لع فطع اريدَقت رور#

 ىلظغل ديك أت لوالا ل ده ىناثلا تسمو هل لحال محتل ىلع نبه ضاع

 | هلدبالو ىعبتلا لومعملان م ديك أتلاّت!ةناف)لوالالعافديزو لوالل

 6# نم #
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 ديك أت ىنادا برضنا لوقت فيك الحتوا اريدقتوا اظل بارعالا نم
 لوهعملا نمناكناو فرءملاديكأتلا تلق امهيفبارغالا مدعوم لوالل
 يح نيل نم عسوان وكن نايملاناالا بارعالا نم هلدبالىذلا ىجبتلا

 ناكما مدع عم عام اديز نا نا و ىف رملا ىف ىظفللا ديكأتلا ىري
 ديزٌءاقديزو )ىهنلا ىلوا مادقا ضب هيف لزامم هناف د ظغح افا هيف بارعالا
 دي :رق ىعملادب رااذاو امدح ا ىلع ف طع اريدعترور# ظفللا داره (ماق

 هريخ م اقو أديم يناثلاديزو فايئسا اهل لال ذاباو هريخ عمو أدتمم
 ريخ (ىونعم) ةفطام(و) ةمدقتملا ةلمحلا يخذل ديكأتاهل لحماتتلجللاو

 ىظغالوالا ةلجج ىلع ف طع اهل لحئالةلجباو ىتاثلا ىا فوذحمأ دايم
 ضارتعاوا ىف نيئسا(و)هيقاعتم(فراعملاب) ىونعمدقص( صوسصع)

 هريخ اريد ةنرو رحم ظفألا داره (هسفن) ىونعملا ىلا عجار أم ( وه)

 اتقدلكو) ملبس ام لع ىطجاردع عود ماسلا دام هضم
 ىلع ىطع اهنم 0 ) مصدأو عشباو عتكاو مججأو هلكو اههابنكو ٌْ

 للا ةعوفرم ( هذه ) ضارتعاوا فانيثسا (و) ديعبلاوا بي رذلا
 فطعوا لكلا لديوا ةفص ( ثلثا ) ةريخالا هشلثلا ىلا ةراشا ادمأ]

 سرغك عن عجج روهشملا وهام ىلع ةزمهلا متت ( عابتا ) هذهل نابنأأ
 لاعفا ىلع لعاف عهج ناف عبات مهجال أدّتبملا ربخو عبات نعم سارفاو
 هب لّوعفم ع ابتاب قلعتم ( عججال ) ماصعلا 2 رشق اذك ه.و فلا

 | عجار هيف هلعاف عراشحم (مدقت) هيفا (ال) ةفطاع(و ) هل ةرصربغ
 عابتا هئاثلا هزه ةإط رسسفت ىظع اهالال ةلججاو ةريخالا ةتلثلا ىلا

 ”ةمدقتملاةل لل ليصفتاهذا لاق نمو عابتا ىلع فطع للا ةعوف سوا
 ردتف ةيفاكلاف امءاغلاب مدقتب الف لاشين ا ذئنيح ىضتقي هنا هيلعدرب
 ةيقأن (ال)ةفطاع (و)ءججاىلا محار ريخلاو مده الد قلعتم (هيلع)

 لاو هفاثلاودره ىلا عجار هيف لعاشلا ىئان لوهخجت عراضم (ركذت)

 تذطعام ىلعوا مدقتت ال "لج ىلع ىف ظعل حلا ةعوف موا اهل لحال
 نكتسملا نم لاحرشتسم فرظواركذئالب قلعتم (هنودب )هيلعةلتامشالت
 ركذتدلا قرط (ميصعلاىف) هيلا ف اضم عوجأ ىلا عجارلاريىذلاو هيف

 ا ع

 ةثلعلا هذ.ه "هج وهو

 عالا



 د
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 اذهىا فوذحم أد_-بهريخوا هيف نكتسملا نه لاح رقتسم فرظوا
 لظام (311) اهطرشوا انهباّو فرظ لالا هبوض ناظور (اذاو)

 لأ اذال اهيلا فاضم لحما ةرورجي ةلجخباو لعاش'بئان (نعذملا) لو
 لأ ههص 0 ) رعذلا : د هص (عوفرملا) 1( لظرحلا لعق اهل ل#ءالوا

 سفنلا ىلع فطع ( نيعلاو ) دك اب قلعتم ( سفتلاب ) ةفصلا دعبأأ]

 يلخاو رعذملا كلذ ىلا عجار هيف لعاشلا بان 1 ضاَم (دكا)

 0[ دس اها لكلال هلم راسل هلت دلعاو طرشنلا باوج اهيل لكمال

 مولعم (وحن )دكا قلعت (لصفنم )دكال فرط 0 001

 اذاو هيلا فاضم اريد_.هن ر ور ظفللا دارم (هسفنوه برضد:ز)

 يإاو ديزولا عجار ديو هلعاف ضام بردو ا ديرو عملا ديزا

 لد هل و ىح لصمعنم خوذ ع ريعدوهو م لخآ 22 و3 هع ظ

 عجاراريعضلاوهلىونعم دبكأت سفنلاو برضىف نكتسال ىظغا ديكأت
 برعد دير يأ هوودح ميه ظوعألا دأ ع (هنيعوا) هيلا فاضم ديزل ١

 بارعالاك ىنعملا ديرأ اذاو رول دا .لاءل1 لع سذآع اريدعت رو رك وه .

 لاو هريخ (لدبلا)أ ديم (عبارلا) ةفطاع(و ) مدقملا لاثملابارعالثم ||

 ( وه)ض اّرعاواىانيثس' (و) ةديغبلاو اًةبيرَقلا لع فطعاهالكالأ|
 ليقودوص لاب قلعتم (ةبسنلاب)هريخ (دوصتملا) لدبلا ىلا عجأر أدم
 و هيف ةدئاز نمنوكب ةاحلا حرم لوقا "ريما ىف ةئاز ءابلانوك زوجي |

 كلما دنعإع ءااو خب سملا !لعن 1 لد 6 ءاملا اهدانزاهاو لذ ماو لاق نمزع

 / كلذ ازوا2ىا دوصقملا ىف ريعذلا ن 070 ع ف و

 ىلا عجار هيلا فاضم ريئذلاو دوصَلل فر ظ ليقو عوبتملاو عباتلا |
 5 ا ادزرع (مئادقا) نا رنا ايتسا رح ري ْ

 قو لوالاى!فوذحم أدي ريخ(لدب 00 لديأا ىلا عجار |
 ةياكطلا بارعاب لوغش» (نلويلا) كدغتزلف خا تاهك ل الكا ملا

 اطفاسملا برس ق اك هللاد- هع لثم م مش 0 3 نأ امي ض ماد

 : ةزه ْنأ لبدمو م قبصالام ةانيل أراد تعا ضيينلا كد همأا ف اضعوأ ا

 - هوو نباح
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 لأ لدبلا ماةادحاى ا لقن |لبق لصالا ف ديئايباهنادارماف دنا. م فامضالا ||

 داكملا بارعاباضدا لوغشم ( لكلا ند) ضبا لدبف لاةاماذكوأ]

 اهب م. معلا ىلع نيف ضان (اةدص) ٌهيطرش (نا)لدبب قلعتموا
 لاو هلعاف لحلا عوقرم هنم لدبملاو لدبلاىلا عجارلا فلالاو الحم

 لديلاقىا هيام هذي رعنأب وجوفو ذحهوازحو طرشلا لءفاهل لال

- 

 ىعملا ديرااذاو هلا فاضم اري دعت رورحم ظؤللا ارم ( ءلوخا ديزأ

 ناكلا ىلا فانضم في نه لكلا لدي: كلوخاو مولطم ديز ىءاجتارعاذإ
 (_جالحمال كلجلاو ىتاثلائا فو ذحم أدتهريخ (لدب) ةفطاغ(و )
 ةناكلا تارغاب لوم (ضعبلا ) لكلا لدب لوال  ةلهج ىلع فطغ

 | ضام ( نآك) ةيطرش (نا) هبارعا قيس ( لكلا نم) هيلا فاضنوا
 ىا فا_ظضلملا ردت لدملاىلا عجار هيذ هعشأ اهي 9 موز صان

 ه؟وارجو طرعلا لءف هالحال هتلوجو ناكربخ (ءزخ) لدبلا لولدم
 لوُعدم (هنم) هيلا قاضم ( لدملا) ضعبلا لدي لدءااؤىا فوذحم

 مولعَم (وخ ) هلعاف بئان هم ل ديلا قاعتم وا ةناكللا ب ارعان

 (| ديرااذاو هيلا اضم اريدهترور# ظفلادا ع (ايع از فراش
 ظ دي ز نه ضع لد سأراو هل وعفم اديزو لعافو لهذ تن رضف ىعللا||

 فوذحمأ دسريخ (لد.)ةفطاع © ديزللاعجارهيلا ف اضمريهذلاو

 الأ (لاوشالا) ةدبعبلاو! ةئيرَعلا ىلع فطغ اهللخال الطاو ثلاثلاىا |
 ضام ( ناك ) ةرطرش ( نا.) هيلا فاضموا ةراكملا بارغاب لوغش د
 ربخ ل2 بوضنم رقتسم فرظ (امهنيب )اهب لكلا مورحم صقان
 (قلعت ) هنم لدملاو لدبلاىلا عجار هيلا فاض ريعكلاو ناكل مدّم

 فرظوا ناك! رظ زئيح نيف تدثىعمب اماث ناكنا ةلعافوا ناكمتشا ||
 فوذ.# هكوا'رجو ظرششلا لعف اها لال ذل4عاو ةلعاف نم ناخ رقتسمأ]
 ةفض لدا وذ سهر وّدسم فراظ ( انه ريغب ) لاعشالا ل دب لدبلاف ىا 1

 نءلاحليقو امهشنب ىف نكتسملا هريعك نم لاح الجم توصتخوا قلعت
 أ ة(4لاروهج دزع اهيلعلا ل اميدقت ثجوف ةضخم ةركذ هنا هيفو قلعت[
 2050:1330: نلقاه ةن: 150303231 اعل ان ضو طع للة 84592320 ةكتقاعلا 0ج81ةهقتا 3 حش ع لكل طقحتملا تلقا تم



* 
 ظ اخ لاح اما لحررادلا 0 عَ نا اولاق اذلفأ

 لاقل حر نم لاضاُمأَم نا لاق هب ودول الا لجر نمالرادلا ف هلوةففأأ
 ريبعذلاو ليست دا ع م 1 مصل وضد هك ي4.سذلا مرش ْق الا نا

 عوذ 35 :ىه فرظ ( ثيح ) ةيرِطساو ةيلكلاىلا عجار هيلا فاض لاهي ودبس نا الا هلوق
 ا مزعل ىقاعتم نم دل لاح نحلل بودتموأ هوهصأا“دءي ةقص لدا سد اذه نك-لهرخآ

 قلعتلا ا ليةوايش ريغب وا اههذي ق نكتسملا :هريعذ نموا ةفصلاب الم فنصأابهذزم

 هلوعفمو 7 ( سؤنلا ) عراضم (اراغتتا )ربدتةفرظااريلابو ١
 أل| اعهيلا قاض. لحما ةرور دلل او ىتاثلا ىا قاملالا هئي قب فوذخحم
 هيلا فانضم (لوالا) هيلا فاضم ( رك ذ )رظتنتل فّرظ (دغب) ثيعأ

 ةلجخباو نيهنلاىلا مج ارىه هيف هلعاف عراضم ل ةفطاع © ظ

 | قود قاعتم ( قنا ىلا | ) ر ظن ةلحب ىلع شطع للا هرورحمأ

 | نياءعلل عزا املا بان و ه هلع 3 سوماعلا ىف اك ه هممت كلعاف هنال رطتسشال

 ظ ظعالادارم (هبوت دو كلسو) مو 6و4 ١ عزانتلا هيا نإ روكذملا |[

 ' || ديزو لواهحم ضام بلسف ىنعملا ديرا اذاو هيا فاضم اريدقنرور#
 ىلا عجار هيلا تاما كب لبو هلا الا لذ تو“ لاو لعافلاب تان[

 || اهل لحال ةلجخباو عيازلا ىا فوذحم 3 ديقريخ (لدب) ةفطاع(و) ديز
 هيلا فاضموا ةناكللا بت ارعابلوءثم ( طاغلا) حاول فطع

 عسا ( ركذ ) اهب لحما موزحم صقان ضام ( ناك ) ةيطرش (نا )
 ض 1 بئانوا دياكملا بار عابلوةشم(هنم)دبلا فانضم (لّدبملا

 لذب لديااف ىا ىوذخم وارجو طرنشلا » طرمشلا لعق اهل لحال ”لجلا و هريخ

 اًريدقت رور ظغالا دارع ( اراج الجر تيأر ) مولعم ( وحن ) ظاغلا
 || اراجو هلوعفمالجرو لعافو لف تيأرف ىنعملا ديرا اذاو هيلا فاضمأ)
 عراضم (عقبإ ديقان (ال) ضارتعاوا فانيئسا (و)الجر نمطلغلا لدب ٌْ

 ( .اوصفلا ) عهبالافرظ ( مالك ) طاغلا لدب ىلا عذار هيف هلعاق

 رخآ ضرغىلا ضرغنم لاقتتالل بارضا فرح (لب ) هيلافاضم
 هلوق ىف ام ءادتنا فرح لب هل ةيلجلبا ى وا مععلا ىلع فطامد سلوأ]

 || ةرعف مهب ولق لب نولظنال مهو قمللاب قطني باك انبدلو < ىلاعت |

 *« نم#



 ديك 0و دا

 عراتصم ( هنودروي: ) بيبللا قدمو ىط وينسال نان الا قام ىلع اديه ند
 ءاوصعلا ىلا عجار هلعاف لحما ع وذم واولاو تنافر كح ) 3 عج

 ليقام دأم 9 ف ا اه لع ال :نلجلاو هل ودعم لدا بوصنم ريعذلاو

 ( يل ميدعلا ريغلا به ذمل ا ىلع عر“ اهلبق ام ىلع فطع اهنا
 عراضم ( بجي ) ض اّرتعاو رن - 1

 هلادب ملأت | قاعتم (ةقزعملا نم ءملا ى 95 اهيلا فاضم ( عدلا ١ هلعاف(فصو)

 (لكلا) ةلدنل ل عونا قاطم 06 ) (لدب) 5 ركذلل ةهعصلا ه هقو ذحلا

 (هلوق ) مولعم (وحت ) 0 !قاّضموأ هباكملا نا رعاب لوغشم

 ) 00  تاطيممك ) ىل اعل هللأ ىلا عجار هيلا ف اضم ري_ضلاو هيلا فقاّضِم

 1 داع طع انه يناس ةيصانلاب ( هيض اًريعا

 9 لكلا لدب 8 ماواهلت 9 1 قاعتم 531 ابق ى ءأادب رأ ادا

 (لد) ةفان(ال) ةةطاعلبق 93و ا ىائيئسا(و) اهةدص ةبذاكو

 لدالب قاعتم ( رعذلان ( روضلا ١م) لعافلا تثاث (رهاظلا) لوه#<# عراضم

 ءانمشسا قرد (الا) هيلا قف اضم (لكلا) هلع ونلل قاطملوءقم (لدبر)

 روكلا : نم صل لد رور# ) بتناغلا) هل لعال دياز ر> فرد 6 9 ٠

 ىوصملا ن هىئتاسمال# بوصتمو نع اظغل رورث هنا لاعب نا زو< الو

 ريع مالك ىف 5 لاري: جاو 0 الأ ىلع بتضصالازاج ناو هال مهوناك

 58 ساحق ائلدلا نيءنان مهرأ |طادعا ا هناالا روك ذم لع :م ىةلسملا وي دجوم

 ظحالا دأرح 0 هد م مواعم (ق ىاج نشدد نوما لوطألا

 لوعفمو لعافو لذ هنسض# ى نءملادي رااذاو هدلا ف اضماربد_هرورخجت

 اطمح ذيب مالا ) ةيلئاع(.) تا ”اهلاريعذللا م لكلا ل دب اديزو

 (نايبلا )ديعبلاوا بيرقلا ىبع فطءاهل لال :ةلداجاو هربخ ( فطع)
 ) . وه)ضا ٌرعاوا فانيئكسا(و) هيلا فا ضموا ةياكلا ب ارعاب لوؤشم

 (ب) لوهتج ضام (ج)هبخ (عيا) نايا فطعاعجار ادا
 يف اعاوقارم اواو دلل جاي عصا و '”ئلعا لا قاو قاعتم

 ديلا ىقاضم (هعوبتم) "ىف 5 هل لوععمو قاعتم (حاضي الا عبات كاتتنلا



 ْ داصلاب صق>وادهإوذ

 ه.كح 'ليههل |

 نزع نيم وبلا ريما
 ىف لاق باصخحلاا
 دأو صقدملا سوماقلا

 للاعت هللا ىلص ىنا

 هلل' يندر رع سو هيلع

 حدنلا ضءب قدمسعلا

 - 00 ند فار <

 ,ديتم

> 
 ْ ْ أ عراضم(لدب) : هيأ: :(ا/) فطام ) و)عنات "للا عجار هيلاىف ء[ ترم و

 || هام اج ىلع فط للا ةعوفرم اا :ىل عجار هذ هلعاف |]
 جس نهار دج ميس راف (©3)لدبالب قش ( قو
 رجا رغ .ارورجمهنوكل ديلع هم دهن م دع دعو ه نم لاح لذحلا توصنتو

 (زع ضحوا هللأ ؛ مسقا ) مولَعم (و<) عوبتملا ىلا عن عجارريعذلاو

 هللانو صضام م. قاف عاادي رااذاو هيلا فا تيمارتد هن رورح ظغالا دا نه

 لوغش.٠ ىناثلا ناو هلءاف عوق ره لوالا هةرزج صغ >وباو هب قأعتم
 صدح وبال نا. " طد روو رم فينصملا دنع ةياكملا ب نأ ارعاب 1

 لخلل ارور (اماأ دديمع ومو ةكلاذ فلا مدقو كانو ٠ ذءاقلا(ع اوم وهع 2

 | اهلا دءاعلاو هتلصواام دغص"للعاو هلعاذ انو ضام (انركذ )هيلا اشم

 نس لاح لحابوصن :هرومسم قر 8 (تالوهلل 90 درك دىا قو نوع 1

 ١ ىهظم ةنع ىلاعت

 |( داضااب هب اتكلانا

 هةوص (كلاف 0 1 -ه (بايلا وأد تئاربخ (نونلت) اث) فو نزلا داغلا

 فائيفسا (9) أدتيملاربخ لكلا ع وفرع رف: نم فرظ (بارعالاف)
 ربخ )اه ارا اقام ًادنيهل لا ع وفرط (وه) ضارتءاوا

 | ى“ ” ةعص للا 42و93 سمع لاو + ىس ىلإ 1 هيق هلعاف ضام ( زل)

 رعظ او فات قاعتم(ةي)غ راضنه(فلت 0 واعتم(لماعلا ند)

 ا ةدصلا لعل ةهعص للا ةعوف ع 'لخاو هإاءاؤ ) رخآ) "يب ىلا 4 ِْ

 فرظ ( هإ) ضاريعاوا فايثسا (و ) هيلا فاض.( برعملا ) *ىث
 ( تاىسقل ) بار ءالاىلا هبا وولف مدة مريخ لحنا ع وذ يصرف ءةيم# ا[

 ةقدصلا كعلا ةههص (دلعلل رك تاوسعتل هعص ' دارا 6 روم ا ه ْ

 ةييم) هحوص (لوالا) أدم م ممول اهي د هع اجلا تاو“ هنا لو أح ْ

 ريخوهوردقع قاعتموءل فرط لد ةوأدن .هريخ لحل 2ع وو حرت: مفرط ٍ

 تاذللريسفن فطع (ةقيوطاو) هيلا ىفا اضم(َتا كل 0 يويسيعا ك اد 4

 نحن 5 ِ هل ءاوريغلا عم ماكتم| عراضم لوقو لوقو نلم فددالا اهلا ) 0 . 1

 ]! ءالكك انه( فذحنوا فرد>وأ ةكرحاما وهز ريغلاعب مي نع داب عأأ

 ٍ الممو تفغخسصأاد :عاريدعتنوةدنم ظفألا البيتا ١ كافياؤقيلا 0

 ]| كي. قاطم لوعفم ور وهلا كيع لوقا كد لوعفم عجاخا نإ لبيع : ٠

 0« نبا#



 ااا

 عجارأ د بم لحلاع وف صوهف ىعملاديرأ اذاوليصةتلارمدقو بجاملا ||

 ىلع فظع فرحو ةفطامواو هريخ ةكرحو ةيديدرت اماو تارعالاىلا
 (هشلث) أدم (ةكرالاو)امهدحا ىلع فطءقذحو ةفطاعؤاو ةكرخ

 دك رخ اما وه الجب ىلع فطعءوا قائيئسا اهل لحمل ةلجخباو ةريخ
 ىافو ذم ادتمريخ ( حقو )لوالا ىا:فوذح ادتيفريش (ةعض) ]|
 اد. ريخ (ةرسكو)ةشاسلا هكا لع ف طعاهل لال ةلجخاو قالا[
 ةديعبلاوا ب رَقلا لع فطع اهل لمنال ةلخاو ثلاثلا ىا فو ذحمأ
 ىا ىو ذحم ادنب1 ريخوا ةثقلثل ناب فطعوا:لكلا لدب عومجلاوا |
 ظذللادا م (.ديز ىن ءاج ) مولعم ( وحن )ردقملا عا لوءفموا ئه
 (اديز تيأرو) مولعم هبارعاق ىعملادي رااذاو هيلا ف اضم اريدعترورحم
 مولعم هبارعاف ىعملاديرااذاو ةلبق ام ىلع ف طءءاريدهترورح ظفللا دام
 ةديعبلاوا ةنيرلا لع طع اري دقت رورحعظفللادا سه (ديزب ترزهو)
 ( عبرا ) ادن (ىرالا) ةفطاع (و) مولعم هيازعاق عملا ديزلا اذاو
 61و تغلاوؤاو) ةثلث ةكرذلا "هل ىلع فطع اهل لحال تيا او هريخ

 طظفللادأ مع ) هوبا ىت ءاج)مولعم ) وح) ةرمدبكو ةحعشو ةعصبارعالش
 ةناقو نوالاو ضامو ات ىعملا ديزا اذاو تلا ف اًضنم ارب ددت ر ور

 ع 5-95

 ىلا عجار هيلا فاض ريعضلاو هلعاو هوباو هلوعقم لكلا بوضنف ءايلاو
 هلبقاه ىلع نط اري دقت ر و رجم ظّللا د ان (.هابا تنارو )هي
 فاضم ريعذل او هلوعفم ءاباو لعافو لعف:تيأرف عملا ديرا اذاو
 ىلع ىنطءاريدقت رو رحم ظللادا نم ( هاب ترصو) بناعىلاعجار
 هب قاعتم هنانو:لعافو لءذ ترره ىعملا:ديزا اذاو ديمدلا وأ تدرعلا
 أدّهريخ ( نوت ) ةفطاع( و ) بث اغىلا عج اد هيلا فاضمريعذلاو
 ةديعبلاوا ةيب رشلا ىلع فسطع اهل 0 ل نلولعاو عبارلا ىا قود

 || ( ون ) ةرسسكو ةحعشو نعم عوج ىف ىرجتام عومجلااذهىف ربي و
 ىنعل ادي رااذاو ةملا قاضم ارب دعت رو رجظةالادا رم (نابرمضي )مولعم

 لا عوف رم فلاو ىونعم لماعب نونلاب عوقرم عراضم نأ رضيف
 أ نلطباوهريخ (ةشلث) أديم (ىذملا) قطاع (و) نيّشاخىلا غجاز هلعاف |

 20 دن موج د
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 فذ هيف مزجلاو
 هلص اذا ةينثدلا نون

 هلم ناب سضي

 نزو ىلع ةهيشم دعص
 ةهصأ. 2 ىهع 24

0 

 02 تسصصا همم ملل تيسسا ر#

 لما عون سيغتس فر قول وز مل فا شم( قنا 1“ 2 2 3

 0 ا

 ديك م1 #*

 ْ || فوذحأدنبوربخ 0ك (َة كنع ءلاوا هت رقلا ىلع نينطعا و

 ظ |ظفللادارم (برضيمل) مولع (وحن)اهبلا فاضم(ةكرا)لوالا ىا
 ئ |برسضيو مزاج فر> مف 9 ىعملا ديرا اذاو هيلأ فاضم ارب دهنرو رم

 م (فذح) ) ةفطاع ل باع ىلا عجار هيف هلعاف هي موز عراضف

 ||| اهلبقام ىلع فطع اهلل او ىتاثلاىف وذ أدتيريخ |
 اريدعترور م ظفالادا صم( رغب لل) نعل ل) مولعم ( وحن) «لا 1 عك رجالا رخالا)

 هلعافاهب مور عراضم: رغب ومزاج فرح فى جءملادي رااذاو ةءاا فاض

 ظ 2 فوذح أدتبمربخ ( فذح) ةفطاع (و ) ٍبئاغ ىلا عجار هيف
 | عومجملا قىرو هدصبأاواةبيرقلا ىلع فىطءاهال ال داو او هااعإا

 ||| ( ايرتضي, ل) مولعم ( و) هيلا فاضم ( نونلا) هيوخاىف ىرجان
 مزاج فرح ف ىعملا ديرا اذاو هيلا ف اضم اريدقت رور# طذالا داوم

 ا | ىلا عجار هيف هلعاق لهما عوقرم فلالاو هب مورحم عز عزاضف ب رسضاو

 | 0 كل نف ءاغلا اغلا ( عومججئاف ) نيداَغ

 ب كورظ(تلم)ةتةضاريدقتعوذرم (ىناثلا) أديم (ميسةتلاو)
 | ميسعتلا ةلمج ىلع فطع اههالالالاجباو أددبملاريخ لحما عوق رم
 هيلافاضم (لخا) هيدمقل ىا فوذهللا ريخلاب ناهتملبق هو هالوال اسال

 (اما) لحنا ىلا عجار أديم للا عوذرم وهو ليضفتالءاغاا مساع( (وهف)

 ةكرملاب نئاكىاأ د تبملاريخ لحما عوف مرةّتسم فراغ (ةكرملاب ذا هية

 صوصخ نا ليقامو ارقتسمال اوءا فرظلا نوكيالاو اهي نردمال

 بهذ ناو هناهيذف ماعملا سحب مهفاذا ف رظلارا رفتسا عشعال َن اعتملا

 فنصملا ىلع قالك فنصملا به دم سبل هنأ الا نيومحا ضع هيلا

 فطعلد أعوذ سرقت هدم قرط (فورخلابوا)ةكر للا ةفص (ةضوملا

 ليقلال او ةعاجلاب اهلي وأتت وفورالا ةذص ( دض#ا) ةكرملاب : ىلع

 نيب أ ط ضف ءاوساه بف مجلباوةيثل ودارفالا لبقامو عجل ةغيصإ د تاضدملا

 وأ بيرقلا ىلع فطعل 2 عوف سرةةسم فرظ (دكرطابوا)ءاكزالل

 نم لاح للا بوصنمرةتسفرظوارقتسملاف رظالفزظ(و عم)ديعبلا

 - 5 هدو سسوس سس ااا ااا مي

 فطع# *# 



 أ فاضم (ىدملا) قباسلا عم لثم (عم) ديعإلاو اب رقلا ىلع فطع ْ
 (تارالا) هريخ(مان) ةيديدوت (اما) أديم (لوالا) ةّشادتبا (و )هيلا
 5 لوعقملاب ةكيشتلا ىلد هلو ن وصنمو هملا ف اًضماظغل رورحن

 رقتاسم ىف رظ ( تااكرحلاب ) بببللا خم ىف ام ىلع هج ولا نسخ ىف
 لكلا لديوا بازغالا ماتا ةفشاك ةهصواريخلا دعب ريخ لدملا عوفر
 قكستملا نم كاي لحل >2 وصنموأ وه 5 فودخت ادم ريخوا ةيد د

 اناني ئشارفتسملا فرظلاَن وك زاوج قبسدقو ف ا: يدسا اهل لخالؤا مانىف
 ريخطا دعب ريخرقتسم فرظ (ةعضلاب )تاكرالا دفص (ةثلثلا)لغغتالف

 هلع فطءامعد لكتاا :لدبوا تاكرجلاب وا ماثىف نكتسملا نم لاحوا
 ةعذلا بف نكتسملا نه لاخ(اغفر) قانيئساواتناكرحلابل ناس طعواأ]

 ةعضلا عاوالا اذه بزعاىا ردقملا لعافلا بان نموا اعوف رح عك ظ
 ءانااعفار كنوك ل احدتب رعاىا بطاخم ضام لءاف نفوأ وف سه ةنوكل اح

 ءنيدقت البوا روهجلا دنع ف اًضما ريد ةنب زوتسملافرظال فرظوا |
 ىردصلملا هانعد عو راب ديرا ول اذه ضع دنع قراظلا ةلؤيم لتزتتلاب

 ٌدثلَثأآتارعالا نحال اعسا هنوك وهو ىح الطضالا ةانوق هيديزا ول اماو

( 

 ْ مم هداوحو ردهعملا عقر قاطم لوعدم وا فاضملا ردعت نم ديالق
 سس م سسصمسصسسا

 اصر عضلا ىلع فطع ( ةحتعلاو ) ىانيئساو د عضلاي ىف نكتسملا نم
 لأ ىفطع(ةرسكااو) ورع ةرخاوديز رادلا فليبق نم اهفر ىلع فطع
 الأ ءاذلا (وهف) اهصنوا امفر ىلع فطع (ارج ) ديعبلاواَس ب رَعلا ىلع
 لأ بارعالا ماتو هىذلا لحما ىلا مجارأ ددبم لح عوف صوهو لل. صفت
 (رسكملا )مسالا ىلع فطء(مباو)هتفص (دزغملا) هريخ ( مسالا)
 م ولعت (6 ) نيروك نملا عجباو مسالا ةغص ( نافرصصنملا ) هتفص
 عملا دبر ااذاو هيلا فا ضما ربدقترور حز ةللا دارم(لاجرو لجز ىنءاج)
 أ لجر لع ىفط ءلاجرو ةغطامواولاو هلعافلجدو ل اوعفمو ل ءةىنءاخ
 هليقام لع ىطع اريد بت رورجب ظقللا دام (الاجرو الجر تيأر)

 الاحرو دفطامواولاو هلوعقم الجرو لعافو لءذتيأرف ىغملاديرااذا
 اريد ةترور#م ظذللا دام (لاجرب ول جرب ترو ) الخر ىلع فطع |
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 الحر ول افؤ ل ءفتررذ ىنءملا ديرا اذاوديعبلاواٍبيرلا ىلع فطع

 || فطع( ضقانوا) لجر ىلع فطعء لاجربوة طاع واوااو هب قاعتم

 1 هيدا ىلع ل < ا بوصنهو هيلا فاضم اظفلر ورث (بارعالا) مات ىلع

 | صقان نم لكلا لدي واءنفش اك هةفصرقتسم فرظ(نيتكر لاب ) لوعفملا

 وهىا فوذحم أد_تبمربخوا صقانىف نكتسملا نم لاحوا بارعالا |

 نكةسملا نهلاحرةتسه فرظ(ةعذلاب )ديدرتف لح (اعا) فانجاوا

 فوطءملاعم نابي فطعوا لكلا لدبوا نيتكح رحلابوا صقان ىفأ
 نكايسملا(نم لات. ( :اهذرز ) كف ايس وا ريا دعي ريخ وا نيتكر ملال

 || ةمضلا ىلع فطع (ةقلاو ) ليصفتلا مادو رقتسملا ف ,,ظلاىف

 ]|| ءاغلا (وهف) ابصن ىلع فطع ( ارجو) اعذ ر ىلع فطع (ايصن) |

 ||| هربخ (ريغ) للا اذهىلا عجار ادئيم للا عوذرم وهو ليصفتلا

 فاض هنا لاق نمو فنصللاددعةياكملابارعابلوغشف (فرصصتللا)

 ظ (دجا قءاج )مولعم ( و<) فرصتم فاصملا بهذم نع وهف هيلا

 ' | دخلا تررمو:دجياتيآرو) هيلا ف اضم اريد ر ور طفلا دايس
 ىعملا ديرا اذاو هلبقأم ىلع ف طءاربدقنر ور ظوللا دارو اههنم لك

||] 

 ||| انييدقو ميمعلا لوقلا ىلع ةدياز ( و) رهاظ بارءالاف ةهلثمالا هذهف

 || ةفطاع(اما) ديجنا كلم !نوعب ديدجلا لماوعلا لعاب رعمفىالتخالا

 || ىضاملا اغفر لثم (اعفر) ةعضلاناما ىلع فطعرةّتسم فرط (ةعضلا»)

 ||| (ارجو) اعفر ىلع فطع ( ايصن ) دعضلا ىلع فطع (ةرسدكلاو)

 || للا عوفرم (وه) ضارتعاوا فانيلسا (و) ايصن ىلع فطع
 || بارعاب لوغشم ( ثنؤملا) هريخ ( عج ) لكلا اذه ىلا عجار أديم

 ||| تيأزو تالسم قءاج) مولعم (وح ) موج ٌدْفص ( ىلاسلا ) ةياكملا

 ظذالا ةدارا ىلع هلثمالا هذهى بارعالا ( تالبس# ترامو تانإسم |

 || (اضيأ) أدبه اريدسقت عوف رع ( قاثلا ) ةفطاع (و) رهاظ ىعملاو
 ||| ةلجباوأ دب ماريخ (مان )دبدرتفرح (افا) ردقملا ض القلطم لوعقم
 هيلا فاضم ( بارعالا ) ماناما :لوالا هاج ىلع فطع اهل لال

 ((| ظافلالاههبارغا (ارجءابلاوابصت فلالاو اهفرواولاب ثلثا فورار)

 6# لثم#



 1 ا

 د ع1

 افلا ( وهف ) لفغتالف هآ اهذر دعضلاب هلا تاكرالاب بارعا لثمأ
 هريخ 5 ءامعالا) لحما اذهىلا غن 01 1 + لح عوذ نصوهو ليصمتلل |

 قاعتم ) ع 5 ( هدضلا دود هعصض 0 ةفايتملا ( اهةعص َ اا | (

 ةوض ) هدرغملا يذل ) هيلا ق اضم ) ماك ملا : لكلا ) هللا اضم (: ءاب) ةفاضااب

 زو« ثملا لوقلا ىلع هكا (و) اهلذع اهل ةعبار هؤص (ةريكلا ) ءاعسالل هئلاث
 ( نارعالا ) ماتىلع فطع( ( ضصقان ) طاع (اما ) روهجلا نيباعذ

 لثم هيارعا ( ارج.و ايصن ءايلاو اهفرواولاب اما نيؤرملاب )هيلا فاضم
 ءاعلا (وهق )ارجو امضن 'يقلاو امر ةعكلاب اما نيتكرحلاب بارعا|

 الهح واولاب هيف بتنك أ هريخ ( (عج ءجج )للا اذهىلا عجار أ ديم لكلا عوذ وهو ليصفتلل

 الثا هيقو ىلو اىلع [أ (عواواو ) عجلا ةفص م ) ةناكللا تازءاب لوؤشم ( ركذملا)
 هراخا للان سدني (نوناشعو) ملا || ركذملا عج ىلع فطع اريد عوف نم ظألا دا مه

 2 نوكزوجيالو دبعبلاو ا بي رقلا ىلع فطع اريدقت عوف سه ظشللا دارم
 ْ اي 1 اههقو واولا نال مهو آم” تلظقل نيعوذ ع نيظفللا نيذه

 قالهم ( هناوخا و ) ماصعلا هركذاك عفرلا ةلاح ةباكلل لب لماعلا د

 مول عم ( ود و0 نورمشعىلا عجايب هيلا فاضم ريككلاو نوع ع
 نس عولاملواو نيس »تيأرو نورسش ءولامولواو نوملسسم ى .اج)

 ةدارا ىلع ةللثمالا هذه با ل1 ( نب عفا لاف ىلواو نيلتسمب تزّرضو

 واولان ىلع فطعرةدسم فرظ ( فلالاب وا ) رهاظ ىندملا و ظفالا ٍِ

 ْ امفز لع طع (ابضن) فلالا ىلع فظع (ءايلا و يفارتلا كر

 ْ 6-5 خ وذ صوهو لع صقل ءاقلا ( وهف) اضن ىلع فطع (أر +و) ْ

 | ( نانا“ ) هريخ ارردعت ادن عوف نه ( ىلا » للا اذه ىلا عجار 1 ديلي

 ٠ هركذام ىلع كر ونالب(الكو) قثملا ل ءفطعء ردع عوق هرمنا داس

 ]| بيرقلا ىلع فطع اريدعت ع وذم ظفللا دام م اصعلا لضاسفلا د
 الإ الك ب رعي ىا ىعم لع اهلا .تئان ةناق الك نم لاح (افاض.٠) ديعتلاوا

 ( روطمىلا) ردقملا نعالؤءفموا افاضق هنوكل اح نيروكذملا نيؤرملاب

 طغغالادا ع (ابهالكو نانثاو ناطسمى ءاج) مولعت( ود ) افاضع قلعتم
 || نائسمو لوعةمو لف ىتءاد ىنعملا ديرا اذاو هيلا فاضم اريدقترور#

 7 "يعم
 "م

1 

0 

 ليلا
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 ةيعبلاوا - ةباؤا ب رقلا ل ىف طءايهالكو نامس» عى طعءنانناو هلعاو ظ

 اريدقت رور# ظلال دار اهم لك اهلك 0 نينا و نيإسسمب ترو

 0 ثلااثلا) ' ةةطاء(و) رهظار ءالاو ىئءملادب رااذاو هل .ةام ىلءفطع |

 أدّتمملا ىلا عجار هب هعسأ صقان عراضم ( نوكي ) : ةضان ( ال 2 أدتمأ

 ةلاو أ دتيملاربخ لمملا هعوق رم لجل و هريخ (مان) !نلسا رح (الا)

 هلا هلا فاضم ( بارعالا رعالا ) ةديعيلاوا ةبيرقلا ىلع طع اهل لخشال
 نامسق ) ثلاثلا ىلا عجارأ ديم للا عوف وهو لي صغتلل ءاغلا ( و4ف)
 ةزايسم هلوق نم يع راصالا قلعتم ر 5 فر>ماللا (نال) هريخ

 0 راص الاب وا امهيفريص *ىاانلاغ رصألا ىلع لدي دادعتلا نال

 او نا مسا ( هفوذحم  هفوزحم ) نيعسقلا ىف مسقلا اذه رصخما امنا ىا

 ةريشو همسا رنازش(ةحرا)ا ةبديدرت (اما) ثلاثلا ىلإ عجارهيلا فاضم
 هللوعفمبو صنم ديعبلا هلو ماللاب رورحم بي رقلا لحث درشملا لي وأ: ىف

 .ليصغتلاءانل (لوالاف) ةكرح لع ف طء(ىفرحوا)روكذملاراصالل
 لحل عوفرم (ىذلا) هتفص (عراض1ا) هربخ (لعفلا) أ ديملوالاو
 8 رخان) هب موزع 'ر عراضم «(نصت) مم زاجف دج (4) 1 ) هعصلا دعب ةهص

 1 دب دوت صم رصمل وص و جت و ب رج 1 سس عساس.

 . روح و ىلا ع هع م اس سم م م ا مسسصل ةييمسمما ممم م 2 يمس هل جلا

 أل ةلججعاو هلعاف (ريمط) ىذلا ىلا ساروا فاطم ربط ايليت جب 5
 مجار أدّيس:لحملا عوف رم ( وه )ةيلاح ( و) لوصوملا دلص اهل لخمال
 ب ناك هلوقل سانملاوهلوالاو هب ست لارورجناريمكلاوارخآ ىلا
 1! سن لما وه تيجو ادنبلارخ أ( عيت ) ةلع فرح ظ

 ا اكو نيكي قالا لج هب لسعتلا ىرجلا وب انموا
 هيلافاًضمريعضلاوأ دريم عفراو ليصفتتلل املا (دعقرف ) اًعيْنَح مهارب

 لحنا عوفرع رقتسم فرظ ( دمذلاب ) روكذملا عراضملا ىلا 3

 | ىلا عجار ريغك ىلا كذاعصم اكتم (.هبصن ايسااف ةفطاع (و ) 2000

 أهيل[ نيم للا عوفر لم زقتنسم قرط( ةمفغلاب ) وكتملا عراضملا ْ

 * فاضم

 امهبلكو نينثاو نيلتسم ثنأ رو ) نيئاغللا| ىلا عجار هيلا فاض. ريعضلاو

 [|| فطعزو#و هلا هعفر لج ىلع فطع اهل لح الالجا وأ
 ْ [أدنم (هم زج )ةفطاع (و) بعض لع ةمجالاو ا تعي لع هبصن |

 0 000 مي 0



 80 نك
 ||| ردتسم فرط (فذ )روك ذملا عراضملا ىلا عجار ريم ىلا فاضم ْ
 ةبيرقلا ىلع فطع اسهل ل الاهلجخباو أدبملا ريخ للا عوذرمأأ

 || ظفللادا سه (برضي )مولعم (و) اهيلافاضء(ةكرحلا) ةديعيلاوا

 : نك وذ مح عراضم ترسو ىنعملا ديرأ اذاو هيافاضم اردقت رور#ع

 ( ب رضي ناو ) بئاغ ىلا عجار هيف هلعاف ىونعم لماعب ةعْضلا
 ىعملا دي رآ اذاو ىب انا لاثملا ىلع فىطع اربد سرور طظفالادارع

 عجارهيف هلع افذحقلاب هيبوصنمعراضمبرضدو ب ما:فرخ نلذأ]]

 هبمو نجم عراضم برضي و مزاج فر> إف نمملاديرااذاو ديعبلاوا
 عوذ ص (ىناثلا) ةفطاع( و) بن اعىلاعجار هش هلعاف هكرااق زد

 ةلجج ىلع فطع اهلل لحال ةلجباو هريخ ( عراضملا ) أدّتيم اري دقت
 ( نا )ر دقملانعا لوعفموا هتفص ( روكذملا) ع راضملالعغلا لوالا

 ناكممسا (هرخآ ) اهب لحملا موزجم صقان ضام (ناك ) ةيطرمش
 ]|| ناكريخ ( فرح ) هيلا فاضم روكذملا عراسضملا ىلا عجار ريعطلاو

 ىا هل.قام هني رقب فوذحت ءازاو طرششلا ل بءف اهل لحال هتلجو

 مهوتاه عدلا, هعفرذهلوق ءازلانوكزوكالو روك ذملا عراضأ ّىتاثلاف

 (هعقرف ) اهيلا فاضم ( لع) ىهنلاىلوا ىلع دال مك ىنعملا داسغل

 دوك نمل غراما ىلا دج ازرع ىلا فانضم أديم هعفزو نباص ء اعلا
 ||| (هبصن) هفطاع (و) أدةلاربخ لحما عوف مرقتسم فرظ (ةعضلاب)

 فرط ( دمحتفلاب ) روكذملا عراضملا ىلا عجار ريك ىلا فاض أدتبم
 هعفر هاج ىلع فطعاهل لحال ذلجباوأ دتملاريخ لحن اع وف سمح رقتسم

 عراشض1ا ىلا مجارريعذ ىلا فاضم أدتبم (همزج ( ةقطاع ) و)ةعذلاب آد

 اهل لالالجلباوأ دنيملاروخ لحمل عوف رقت فرظ(فذحب )روك ذملا ظ
 مولعم ( وحن) هيلا فاضم (رخالا) ةديءبلاوا دب ىَقلا ىلع فطعأ

 وزغيو ىعءملاديرا اذاو هيلا فاضم اريدعت رور# ظفالادا رم ( وزغن )
 سناعيىلا عجار هبق هلعاو ىونءم لماع هول اءاربدعت جوف عراضم

 هلو امىلد فىطغ ارد رور# ظفالاداره (وزْذن ناو)

 سس

 هع



 نوكينا ىلع لوالا /

 ريعضلل وص ع وفرالا
 ض اود وم اعلاو
 هيلا اف اضم ع وف 1

 ابن رخال

 د مع

 عج ار هيف هلعاف هن بوصنم عراضم اوا'رغي و نان فر> نلقى أ

 1 تيرقلا ىلع فطع ارب داصت رور«<ءظفالاداىم (رخب لو) تت *؛اغىلا ||

 فذ ا هذ موزر# عراضفزغيو مزاج فر> ف ىف نءلاديرا اذاو ديعنلاو

 ةيفان(ال) دايم (عبارت) ارلا) ةفطاع( و) بْن .غ ىلا عجار هيف هلعاف رخ آلا
 | ءاثثتسا فرح (الا) أدبملاىلا عجار هيف هعما صقان عراضم (نوكي)
 اهللخال ةلخعاو ادتملا حول ادهيوو ص هتلهجو نوكريخ (صقان)
 فاتاميا(و) و) هءلافاضم ( تار تارعالا ال1 ) 5 ل .فبلاوأ هب : رقلا ىلع فطعء

 (لعفلا ز مدارلا ىلا عجج ار أديم لحنا عوق مم (وه ) ضارنعا وا
 ةمضلا دعف 1غ الملا وقع (ىذلا) ةتفص ( عراضملا ) هريخ

 ىلا غجار هبلا فاضفريعضلاو لصناب قاعتم (هرخآب) ضام (لصنا)
 ) خود سم ) لوص 53 ةلصاهل لخعال ةلجلاو هلعاف( ربعك )لوصوملا
 | هعصوأ ا/ ةفصلادعب فص (ريغ)هل هيلا فاضمرج انوا رك مد عقرلاب

 ددلاىلا ةفاضالا ناكوأو : هقرهملا ىلا ةفاضال ان فرعتي ال هن الريعضلا ||

 لكلا لدبوا نعشأل هحرشو ئغملاىف اك زئارتبلا نال هال دحاولا |
 اأ| ر دعملا نعا لوءقموأ عوق صوف نكتيلملا هريعو أر يهذ نم لاحوا هئم

 ّْ هيأ ف اضد ( نونلا) الا ى مدع : ناكنا عوف مريس نم ىنثتسوا

 ىلا عجار هيلا فاض. ريعضلاو ل عفرلاو ليصفتال ءاّملا ( هعفرف)
 لان( دتلازيخ لحلا عوف سرقت سهى ذرظ(نودلاب)روكذملا لعفلا

 (همرزجو) روكذلل!لءغلا ىلا عجار هيلا فاضمريمضلاوأدّدبم (هيضن)
 روك كلا لمعلا ىلا ع >حار هيلاف ا.ضهريكلأاو بصتلا ىلع ىط, ىطع

 مجار ايه نفوذخنا 0 نم لدسملا ةنعاق رومس» ف درا( قس هذذح)

 ْ اهم لحن ا ةعوف سع دلجلاو هلعاف لكلا ع وؤرم مزلاو ضن !اىلا

 ريعخأاو نويلاب هع هعقر هلمج ىلع فطعاسهل لحال ةيع* الاةلجخلاو

 ظعلا داع )ع ناره و مولعم وحن) نونلا ىلا عت >ار هيلافاضم

 : عوفر عراطم نان رض قى نءملا ديرا اذاو هيلا ا اريدعت رور#

 نيباغلا عجار هلعاف لح اعوذ ره فنل الاو ىونعم لماعب نونلان |

 007 اند اذاو | «رااغاو ةقايولع تعم ينميدع تضل اال ده ناو )

 والنى« 



 ككل

 !نونلا ىف ذكي هن بوص# :م عراضم فصلا بضات قرع ند ى ع

 ْ | ظفللادارم 0 سخإ مل 5 نيبث اغىلا عجار هلعاف للا عوف م فلالاو

 فرد مولا ديرا اذاو ديمدلاوا بي رهلا ىلع ف طع اريدقت رورمم

 3 اعوذ 39 فلالاو ن ونلا فد اهب مور عراضماب رسذو مزاج

 00 ريس ع ١ أد ١ أدم عوبجلاو ةكلذف ءاقلا خخ وءكاف) هلعام

 ن دارألاب عك( ءيسلا 1 0 دبع (دارملا را ةساتجاو فانيسا

 0 ) 0 هنلا ا اظل 1 550 0

 اظل هبروزحمرمغو أدب لاوهىذلا فوذن ادارملاب قلعتمءابلا( ربغي )
 لوغشم (فرصنللا ) هلعتمل حرص ريغ هب لوعفم لحما بوصنمو
 ةلباو ىوذخلا أديملاريخ ( مسا) فنصملا دنع ةياكملا بارعاب
 رغب فطع زوجي الوام قرض لاب دارملا ةلجج ىلع فطعاهل لحال

 || فنصأا مهنمو روهبا دنعام ىلع مسالاو فرمضنلاي ىلع فردا

 || نينمام لوم**ىلعدحاو فرح نيئبش فطع نهذئتيح فطءلان وكر

 ناكارمتب هلور5 فطعول ع دهن ريع نع نيفلتك

 ظ , أ ريبغب ىءايلا كرول م بوصنءوهو فرصتلاب ةلوق لحتى عافطع
 اكوا باو زاج هلا مه دنعزاج ع وفرملا لعرورجلا مدقنل ف رسصنلا ىلع ف طعوفرصتللا

 نالوقدنع هنواكلا ارم قف لاقو لوطالا ىف ماصعلا لضافلا لاقاذك |[

 1 ننؤهو ردت ىف ازه سابق هريع نمو ىيعاع# 2 نهوهو بجاملا

  رورهلام دقت ريغ نم يفلت نيلماع ىلومعمف.طع نم نوكي آلا هريغأأ]
 فطعري غب نامهضعب لوق نافرع' هيف ىهتا هدنع حصنال هنا

 دحاو فرح نيئبْي ف طع قبب رطىلعام ىلع مسالاو فرسصنملا ىلعأ
 نيب وهس روهجلادنعّرراج وهو راجلا مدع نيفات*2 نياماع ىلو.*م لع

 دك راللاب ) مع أ ةوبصإ عل نعت 0
 لملا را عد اًضه ( هل+ دب ( هلخ دب ) ةيفان (ال) برعع قاعتماا]

 ةفصلادعب ةفص لحنا عوف ع الجخلاو هلعاف (را)لخدي اللئفرطأأا

* 
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 ظ ١ سوا (وه) ضازعوأ ضاريعو ا فايس (و)ر ا ىلع فىفطع (نونتلاو)

 رئس» قرط نيل نيعوت ىلع )فرم :لا ريغ ىلا عجار اديه لجملا

 ضم دقو لوالا ىا فود د ريخ ( ىناع# ) هريخ للا عوذ سه

 هيلأ د رخاهوجو هل اثماىف

 ]| (رخاو مد رمو عابرو ثلثمو ثلثو ىنثءوءانثو) هبلع ف طء(د>ومو)
 يكل ابدي 1 : 9 اهدا ص كيطق انهت
 لأ هذه لثما ىا ليثتلا نعل ىنعم تالوعفم اهن وكسأ تاروك ذملا نم لاح
 ا (عصبوعت وعتكو عمجو) تدلنأوأ وك لاح فرس مارغأ ت 517

 : ةذه نم ل اح ( اعومج ) ديعبلاواا بيرقلا ىلع فطع اهنم لك

 || بيرقلا ىلع فطعاهنملك (ح ْنَوو ل>زورف زورعو) تاروك ذملا ||
 ظ 0 1(: سايق ) ةفطاع ( و) تاروك ذملا هذهن م لاح ( ام العا ) ديعبلاوا|

 | لوالا لج ىلع فطع اهالجئال ةلللاو قناثلاىا يدب ايس

 | انينسا ةلخجاو هريخ (لك)ىسايقلاىلا عج أر أديم ( وهو) ىعامس
 || رورحم رقتسم فرظ ( نزو ىلع )هيلا فاض“ ( ع نع ) ضارتعاوا
 ١ ضوص#“ ى جلع ( (لعفشلا) نزو هعص (صوص#) ع ةفصلخلا

 وهىا فو ع رب للملا و زو عاود فر (برضك )

 || بو فو ذحم أدتبمربخ لحما عوفرم لثملا ىنعمب مس فاكلاوا
 || معجاو رعشو ) ىفاكلل هيلا ف اضم اريدقت رور<م ظفالا داره ذئئي>
 | ىلع فطع اريدهترور<# ظفألا دأ سى ح أهم لك (ج رخخساو عطدناو

 | مدقم ريح لحما عوف رم رهدسم فرط (هلوا ىف) ةفطاع (وا) هل.ةأم

 | اريدعت ةعوفرم ( ىدحا) طلعوا نزو ىلا عجار "9 :!فاضمريعذلاو

 ةطماو فوصوملا ىلع انحرم لو لاق اجو اخ دانت

 صوص ىلع فطع للا ةرورجم ةياعفلاو ا ةيعيالا ناو فطعلا

 ريعضلا ن ملاح (ريغ) هيلافاضم ( عراضملا) هءلافاضم (اوز)|]
 ذاتسالا حرشىف م اًقيْنَح مهارا هلم اوعباق ليبق نم هلقاقرورخحلا |

 : فايئسا ةلخاو وه ىا ف وذ ا نيخوا ردعملاى :غاأ لوعفموأ |

 ظ 101 قل لكلا لدبوادنوإ ىز ورمل عدلا نملاعوا| !
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 اديق نوكي ذئذي> هنإ هيفو هنم لاحوا نزو ددص ريش لبقو حاصفالا

 اكبكرو الكت هنوك عم اذهو ديقالب ف وطعملا قبو هيلع فوطعلل

 مولعم 06 و2 )لد ءاعب يقاعتم (ةياا)دلا قاع 05ش ةيلع) دحادي لعن ملام

 !تفظف(ركشلاو ركشد و) هيلا قاضعم ف رص :هرغ هنوكل حقل اهروزح(ديز)

 (ليضفتلا )هيلا فاضم (لعفا) د١) علك ىلع ف طع (لكو) ديزب ىلع

 4 و )لب ضفتلا ىلع فطع (دفصلا)ةفطاع ) و)ل )عذال هيلافاضم

 1 (لكو) لضفا ىلع فطع (ضيتاو) ديلا فاضم ( لضفا) مولعم

 مسا ةْؤص 0 معا )هللا فاضم ( مسا )ديعتلاوا ني رهلا ىلع فطع فطعءأا

 ا ىدجحالا م الا ىلا عجأر هيق لعافلا بنان لوهأ ضام (لرعتسا) رعتسا)

 | ( هاهن) ل .عتسالؤرط (لواؤف) ةفصلادعب ةفص لدا ةرورغ اهللعاو

 (قرعاا ىلا )ايم الا مسالاىلا عجار هيلا فاضممريمدلاو هيلافارضم

 عوف رح (.ه) وهذي ملاح( و) ل .ءتساؤفن .؟ةسملا نملاح (الع)هلقش َجاعتم

 لحئا هب وصنم ةيلجلاو هريخ (ٌداز)ىءعالا مسالا ىلا عجار 55 لحما

 الأ ( لرعموا) داو قاعتم ( (ةشلثلا ىلع) نكتسملا كلذ نم لاخلا دعب لاح

 ( نول (  مولعم 0و د ءلا قاضم (طسوالا 0 9 .ازلا ىلع فطع

 |فطع (رشو)نولاق لع ضاع( ميهارب)ه ةفطاع (و )لاا

 ( ثنؤم ) ديعبلاوابيرقلا ىلع فطع (لكو ) ديعبلاوا بيرقلا ىلع
 هيواعتم وها فرظالْثساؤملا ةفصرقتسف ىف رظ(فلالاب ) هيلا ف اضم

 || وهو ىوغالاهانعمىلا جالط صالاهانعم؟ نمدي> هحا رخاموزلا لذاك ظ

 أ هتلجوت ةردسقملا ت :اك ريخوا ىفلالا ند ا ) 5 205 عيت
 ىقوذ اداره ريخوا و رواقملا عا لوما فائيئساوااهنم لاح اضا

 © ىلح 3 مولعم ( وكن ) ةروس : ) ةروصقفم ىلع نكطغأ( ةدودمتوأ ةدودمبوا ) ىهىا

 ىلبح ىلع فطع (ىارجحو رجو ) هيلا فاض اري دقت رور طفلا دار

 (هف) هيأ ىاضم ( لع ع0 ديعتلاوا يب رقلا ىلع فطغ (لكو)

 ْ ادني !وفتسل |رطالا لصف (ءان) يحىلا عجار رريعدلاو رقتسم ىفرظ
 ةرور#+ ة.ع*الاوأ ةءلعفلا ناجلاو مم دهم ريخ رهتسملا فرظلاو رخوم

 هريع< ن هوأ ءاملأ ٠ نملاح (اظذل) هيلافاضم (ثدن أحلا 1( رعدغص للا

 را اللا ااا كك

 سحلب

 /لوإلا بردملا لثافلا؟



001 1 
 لا 7 5 ردقلا ا لوعشمو ا لبق اك اك 1١ نها لومقموالبقاك ثينأت 5 نمال 4 9 ن ل

 || (اريدعتوا ) ) يطا ىلع ىذعد (ةنور) اهلا ف انعم( ةيظي)

 اختو دياز ) ادن لوما عوف سه ( هز هناا (و)اظةل ىلع فضطع

 قاعتم (ةئلبل اثلا ىلع) هب ه3 يق دور رج اريعطلا نم لاح لاح لهب وصنم“ نإولاو

 تنوع فاطع (ُكر مموا)هيلا فاض (ب (شز د ز) مولعم (وحن )ل ل ذا

 ىنعا لوعةموا ك رم لعافن ه لاح ( انع ) هيلا فاض( طسوال م( طسوالا)

 أوم فقوذحن اتش ريخوأ ادع ةؤص ارفف قف ةرط ث) يبول ردعملا

 د يم ةؤص اع نا في رعثلا مالي تقوم مع 2س ءءذلآ ضع قو

 ردقملا نعالوعغموا فو ذي 17 ريخوا هيلا فاضمتنؤملاوطسوالا

 ظ دوما ْ فر.ملا ىلا افاضم هنوكل هنأف ءلرعم ىف ْن كةسملا نملاحوا ظ

 مولعم ( وحن ) اهمكح ىف ةفرعملا كلت نا ام ةركنلا مكح ىف ىهذلا
 0 ءم هيذ لماعلاو مدق ن لاح ( مسا اهيل فيطمي حقل

 ' ا | لشن نا لودتدلا فواتح دتسم ركلوا اوحننم دافتسملا
 2( نمم) ىعت)“ ةلييطرسش و( ضاّريءالاو ا 0 © اهيأ فاضمأ

 اك (ركدم) مدقىلا عجاره,ىف ريعضلاو ىع#ل قلعتم (هي (هب )لوهجت ضام
 لوهي ضام(فرص) طرشلا لءف ل هع لعافلا ثان

 ماللاريدقتب واب اوج اهالحالدلخباو مدقىلا عجارهيف لعافلا تئانو
 |( و) هانا ءلط ىا ## اجاجا هانلعج ءاشنوا 5 هلوقىفا[فرصل ىا

 صقان ع (01) ةيطرم د رش (ول ):فطءوا ضارتعاو اف انشا

 اهل لال هتاجو ناكرمخ (انولد اياك لا نافعا ىوسأ ) بع)

 ادم ريخوا اس الغز ةعصوأ ريا دءد ريح ) اس0 ظرتشلا لعق

 عراضم ( 0000 (طسوالا) ردّةملانعالوءغموافو ذحن

 تلجاو روكذملات اثنؤلا لع ىلا عجاز هيلا فاضمريعضلاو هلعاف (هفرمد)
 فطعوا ضاّريءاوا ىانيثسا ةيط سلا ةلطاووا باوج اهل لحال

 ب 801 روم ثنول اع ناكوا ليق هناك عملا ثيح نم اهليقام ىلع

 هفرص ريعذك هريعكو هقرمض لع فىطع ) هعنمو ( أدبا ف رصنال

 [|| ديعبلاوا ةضال ْرَهْلا لع فطء(لكو) هللا فاضم (دنه هز مولعم و2 |

 ام-اد--ْللطغسطش سس لسبب 7 9للطلا

 4 ع »+

 ١ 0 ده وس توري



 2 اس حاسم حن وج سم اس يعن << ٠ -هي هحقا

 2 ِ؟ قلعت - (نيعما نم )رع هذبم ( كرما زةنإل فاقد ك1 '

 منيب ر هيلا فانضم ريضلاو هسا (ايهرحا ) ضقاث ضاق ( سدا) |

 نيع*ال ءفص لدا ةرور#ث هتاجاو اجو سبلرب+ ( الماع ) نيع+ا ىلا

 (ال) ةفطاع (و) الماعب فرظ (رخالا ىف) هنم لاح لحل : هب وصف وا
 فطع ) يل انهدحا ع فطع اريدوت عوف مه ( ىناثلا ) ةّشاز

 (ىنعمل )انوص ىلع فاطع (انعذتم ) ةدئاز (ال) ةْفطاع 0 العاع ىلع

 ذادتعلا در يلو ءازاو مهمل, 3 2 0 ةيلعلا
 ندع قرب هداب : تود س صح باشهلل ىطافعلا ةيشاخإفو معلا

 كلدب تي < ىاذ كلا قو فاضدو نو ناودعلو ميما ءارلا على نما

 هريق نا ليقو ةنأو _/ هذه 9و تاماهرمضد> نيح مالسلاهيلعاطاصزال

 جات دل دا ؛ءورهاظاا فالك اكعىلا لقنو هك تام هنوكامأو كعب ماشلاب

 وهو انجداوا هلغام (نؤلا ) امىلا عجار ريعطلناو رو رالممسس# فرط هيفا

 ىطع ت1 هتلصوا 5ك هدوص 2 م دهم ربخ روتسملا فراظلاو

 رور<ازيعدلان ا (انع) نونلااوفلالا: هوص 1اس ار : ىلا ىلع

 لحما بوصنمريعلاو عراضم ( هلخدي هل> كدب ( ةيقان 0١ انع لع ف طع ظ

 ةيلجخلاو هلعاف (ءاتلا ) ليفاك امىلاال فصولاىلا عجار لخدي الا فراخأ
 (نا ناركسو )هيلا ف ذاضم(نار ع )مولعم )و ,2)اغصودؤصل خللا ةيوصتم

 ) لكو 7 ديعبلاوا بد رهلا ىلع ىطع 002 نودخدو ١ نأ ارم ىلع ىاطعد

 ( للاعف ىلع )هيلا فاضم ( عجج ) ديعبلا وا بيرقلا ىلع فطع

 فرسه ريغ سدل ىردصملا ىنءملاذا عملا سي ىوغللا ىنعملاهب دارملا

 1 هبا فاضم ) أى 55 كم رعبلاوا بي رعلا ىلع فطع( لكو ) لعتلا ىلا

 | نمو ةدلطأب (وا )ردعملا ن نآكربخوا ردوملا ىعالوعفدوا هيذىف

 || نوكي ذئنيح هنا هيفوعتب اوغل افرظ هنوكزوج وعمج ةفصرةتسم فرظأأ

 1 هيلافاضم(تدلعي 1م (وحت) هما قابطم (فرحلا) نعد اءعو

 || ىلع محجياصملاو ةوكشم حرش ىفو 6 فطع ( تومرتضح تومرتضحو ))

 8 اضأا ََن وكس 9 هل وق

 هب و قراشملا حرش
 رهبتشا ام نا رهظ

 شحام أطخ داضلا
 ,التم

 |( دحاسم) مولعم ( وحن ) للاعف ىلع فطع ( ليلاعفوا ) نيالا



 ا ردا

 د د4

 || ضاررعاو اف انتسا (و)دجاسم ىلع فطع (عباصموز ديلا فاضم |

 [|| ريغىلا عجار هيلافاضم ريعضلاو هلعاف (هؤرسس) حراضم ( زون )||
 (رعشلا )زوحجحأ هل ل وعفموأ رهحسما ف رظ (ةرو رضا )رمال

: 

 الأ (هلوق) مواعم (وحن) ةرورضل ىلع فطعء ( بسانتلاوا) هيلا فاضم|[ كوالا ثرءاازوجنا
 ||| ةيضّرعم (ىلاعت) ىلاعت هللا ىلا عجار ريعك ىلا فاضنو هيلا فاضم الشم

 ْ لوقلا نم لكملا لدي ريق ورحم ظفالادارم مظنلا اذه (السالس )|( م اللا لو الا ىلعف ؟

 | بودصنواوهىأ فو ذم د بهريخارب دعت عوف وا هلذاب فطعوا ىناثلا ىللعو ةيقرظال
 .[|| ظفللا دايم مظنلا اذه ( اريراوقو )ردها نعال هب لوعفم اريدقت || # لبلعتلل

 ظ ا 00 هلام ىلع فطع اريدعت بوصنموا 5 وف موارورحم

 (نفرصني ) ةيفاث (ال )هيلا فاضم ( ام ) أديم ( لك ) ضارتعاوا
 ةيطرش (اذا) هتلصواام ص ةلجخجاواه ىلا عجار هيف هلعاف عراضم

 لوهجم ضام ) فيضا ( اهباوج وا اهطرعشل فرط لحما ف وصخم

 ةرورجتوا طرشلا لعف اهل لحال ةلجخاو ام ىلا عجار هيف لعاشلا باث

 || بود مريعذلاو ضام (هلخدوا) ههجو ما اذال اهيلافاضملهملا
 || لحلا ةرورحموا اهل لمثال ةلعاو هلع اف( مال ) لخدل فرظ لدملا

 ضام (فرصنا) هيلا ف اضم (في رعتلا ) فيضاةلجج ىلع فطع

 ةهلجخبا ع ومنو اذا باوج اهللحال ةلعاو أدّبملا ىلا عجار هذ هلعاف
 "هاج ىتاثلا ىلعو لوالا لوقلا ىلع ٌأد:يملاربخ لدا ةعوفرم ةيطرشلا
 دقو يبالا نةءىفام ىلع ًادسملاريخ لحما ةعوذ رم اهدحو فرمصتا
 رورظغللادا م (انرج-او رجالاب تررع) مولعم( وحن ) ههجو ىه
 قاعتم رهحإلاب 3 لعافو لعق تررذ ىعملا كارا اذاو هيا ق اضماربدقت

 (ميسقتلا) ةفطاع (و) انىلافاضمو رجح الا ىلع ف ط ءانرج-او تررع

 هريخ لحلا ع وفرم رفّتسم فرظ ( بس ) هتفص (ثلاثلا ) ادم

 هيلا فاضم ( عونلا ) ةديعبلاوا دب رقلا ىلع فطع اهللحمال ةلجلاو
 ٠ 6 ١ / 5 ا

 ْ ْ بارعالا ىلا عجار ادد لها عوف موهو ليصف: ال ءافلا (وهف) ظ

 [/| لوألا ىا فوذحم أدتيمربخ ( عفر ) هريخ ( ةعبرا ) عونلا بس

 [|| ةلجلا و ىناثلا ىا فوذح ًادابمريخ ( صن و ) فانيسا ؟لجخلاو

 ظ © فطع 96



 ك0

 أديم ريشوا بصنلاو عفرلا هدد ( ناكزيشم ) اهليقامىلع فطع
 هيأأ فاض ( مسالا-) ن اكرر يشلل ىرظ ( نيب ) انهىا فوذخحنأا

 ثلاثلائا قود ا دينربخ (جو:) مسالا ىلع فطغ (لعتلاو) |||
 ًادتيمربخوا را ةفص (صت#) ةديعبلاو ادب هلا ىلع فطع ةلجخلاو
 ف وذحمأ دتم هرب (متسو) صخخملاب قلعتم ( مسالاب ١ وهىاف رذحم

 صنم لثم ( لقلب صتخم) امه دح | فطع لبا عب ارلا ىاأ
 هيلافاضم (مفرا) أديم ( ةمالع) ضاربعاو ا ىائيثسا ( و) مسالابأ

 فوذ# أديهريخ اهنم لك (نونو فلاو واوو دمض) هريخ ( ةعبرا) |||

 أدم (ثةمالغ) هيام 0( مز>+ورجو بصذو عفر لاون» ىلع |

 فظطع اها لحم ال ةلخطاو هريسخ ( ة-جخ ) هيلا فاضم ( بصنلا)
 اهنملك (فذحو ءان وفلاوةريسكو هده )ةعبزا عفرا ةمالعةهلجج ىلعأأ]

 ةفطاع (و) هاا فاضم (نونلا) قبسام لاوت« ىلع فوذحأدن,هربخ
 اهل لحال دلجلاو هريخ (ةفلث)هبلا فاضم (رجلا)أدّتبم ( دمالع)
 ||| هذهىف بارعالا (ءابوذصتقو:رسدك) ةديعبلا ىلعوا ٌهبيرَعْلا ىلع طع
 ( مزجلا ) أدتيم (:مالغ) ةفطاع (و) قوسام بارعا لثم ظاعلالا

 ل ال اهل حصصسخل دع ل : صصص حم

 انهنلا فام عدلا )!كاوالا ئا ىو ذنحم اذتبمزيخ (قدحلا

 فاضف ( رش الا) ىناثلا ىا نوذحم أذنيريُخ (فذج) ةفطاع (و)
 ((قونلا بكتاب ىلا نو لأ دتنرح ( ىدجإ هئظام ( ورا

 (ٍتسد) هتفبص ( عب ارلا) أدتبم ( مسقتلا) ةفطاع (و) هيلافاضعأ]]
 ىلع فطع اسهل لحم ال ةإجلاو هريخ للا ع وف رم رةتسم فرظ
 ليصفتنلل ء اغلا (وهف ) اهيلا فاضم ( ةفصلا ) ةديعبلاوا ةبيرقلا
 (هئلث ) ةفصلا بس بارعالا ىلا عجار أدتيم لحا عوف وشو
 (رهظي) فانيتسا ةلجلاو لوالاىافو ذحأ دمريخ (ىظفل) هربخ

 لاو لق امك بارعالا ىلا ال ىلغفل ىلا عجار هيف هلعاف عر اضم ظ

 ةفطاع (و ) رهظيل فرظ (طغالا ىف) فانيئساوا ىظذلل ةفشاكد فص

| 

 (ىربدقت) ]| .

 ْ ' | مه ده أ ىلع فطع اهل لح ال ةنإطاو هريخ ( ه١ هديل قاضم

 : ||| ىلع فطع اهلل ال ةلجخباو ىناثلاىا ىو ذحي ادم يخ



 لو الاب رع لا در يف

 هيفو ىكريغ ىنعع
 نا هن الذالوااما ثحن

4 

 ىلا ى جَْء م أ 0

 رونا لوا لع رسما

 أ 5 ن كمن ريغ وهو ان
 هريخ للا عوذ رم (ام) أديم ىريدقتلاولبصمتتلا ءاغلا(ىربدقت اذ) |

 اه هذ الخجاو ام ىلا عجاار هيف هلعاف عراضم ( رهظي ) ةيقاث (ال)||

 هلالام فالخ وهفىلا
 او>-رمص مهنافتاحلا

 ىلع "لخادلاو ند ناب

 0 هر 0 نا

 لم ىكوا

 ىلا

 200-052 ك0 فحص ص مع همس -

2 
 | لعمال ةلجاو ثلاثلا ىف وذحي أ دنرءربخ (ىل) ةفطام(و) اهلبقام
 | مالا و ا ) 0 وأدب را ل قاطع اهلا]

 7 0 داتا مز الغإ وسل ل * مدعإ لبق ناو

 فنصلل ؟ هن انكلا هرهظي م فذصملا دبنعأو « هبا الا روع أملاو

 ريغلا عم ملكملا ن راع . هسف ةله آي مرش ليصفتلاو

 اعطق ىكىعمب ر» فرح (ى-)ركذنف هلوع هب لوعفم نب ريجخالا)

 (نا) ردغملاناب بوصنم لوه < عراضم (يعي)ر عي ) رك ذنلف هلوقب قلعتم
 هلعاف ضام (امهادع) نار مسا للا بوصنم (اه) لعفلابهيشم فرح
 هلوعفم لحما بوصضنم امو ميو "رلجلاو ام ىلا عج - ار هيف

 درغم الي وأتىف هريخو هعساو ناربخ ( ىلظذل) ىلبحم او ىربد تلا ىلا عج ار
 ةردقملاناب درغملا ليو أت ىف هتلجو عيل لعاغلا بان لحل ؛ هعوف ع

 هعلعتمل هل لوعفم بصن ديعبلا اهلحتو نحر ورحم بيرقلا اهلعخ اهز مف

 هيلوأبارضاو ءادبا فرح (لب)رهظيالا فرظ (ظالا ف)هتلصوا
 لعفلاب ثان لوهجم عراضم (ردقعي) ةفطاع ليقو ميعصلا ىلع ةلجلا

 رهاب 08 ىلع فطعءوا ف انيثسا هلجلاو ام ىلا مارس د

 ( غنام ) ظفللاى لا عجار هاا فاضمريمضل اور دعب هل فرظ (هرخآىف)
 فرط ليقو عنام ةيضيوملاوو رج تتسم فرط (هيفإ ردقيا هل لومغم
 اار) هقضلا ذعف هغبط ورح (رت) ريغ ) ظفللاىلا عجا رريعدلاو هلوغل

 وه ىا فوذحي كرش همق ق نيب هريكك نضوأ ' منام نم نم

 صضاّرربعأوأ قانتسا (و) هتفص ) قيهحلا) هيأآأ قاضف (تاز رعالا)

 (الا) ىربدعتلا ىلا عجار هيفدع#ا صقان عراضم ( (نوكم) ةيفان (ال)
 نوكيريدخ ل اهلا بوصن هرعتسم فرطظ ( برعملاىف 7 ءانكتنلا فرح

 تو صامر تم فرط ( ىظغالاك) دجول ىعمب ناكنا هلوغافرظوا
 اوك ىا هل ازاحم قلطم لوقت وا نوكبال ىف نكتسملا نم لا لحما
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 قائياسا 00 لوغو 0 لوم لا عوف موا لظ ةالاك 5 ظ

 ماللاو ىريدقتلاىلا ةراشبا أديم لمحملا عوفرم (كلذ) ضاريعاوإ

 عوق سحر فتم فرط( ةعبسىف) باطخ فرج فاكلا و ديعيت فرد

 هدرمصت ريغ اهتوكلاهيلا فاض د نقلا هرور# - (عضاوم 0( .ريخلجلا

 هقلا فانّضم ريعكلاو |[ يي مر رودس ظ( ذل ) ادم( لوالا) لواآلا)

 ذرفم هفص للا هع وفرم ةإجلا و هرخ ( فنلا ) درفم ىلا محار
 اهي'ان امهنع ا ولّمغت الف نار 1 ناهدو هلم خم يلا ( 5

 ةمدقاملاةلجخلا ةلالدب فوذحماهباوجو لصولل ةيطرش (نا) زاوخالا

 ( قدح قذح ) هاك ولا .اذك ىو ذحلا تاوللا نع ضوعلاك ىهىأ
 فلالا ىلا عجار هيف لعافلا بئان اهب لمملا موزمم دوه ضان

 فلا ا ىعملا ىف العاف اهتوكل اهتم لاح للا ةيوصنق دلجلاو

 (َناَم) هءلا:ق اشم (ثينك اهلا كانشلا )ذل ه/ لوعفم (ءاقتاال)ه رخاىف

 هيلا خور نصقكان نضام (ناكإ ط رس فرح ناو ليصفتلل ءاقلا

 تهل لحم الئلجللا و هريخ ( امس! )ر روك ذملادرغلاىلا عجار هيف هعسا

 | ىلا مح ارئارم نِضلاَولَدَنم هنرعاو ةمازخ ءاقلا (هيارعاؤ) طرشلا لعف

 للا عاوجمركتمبل قرط (لاو >االا ىف هيلا ف 'ضمروكذملا درعا

 ! اهوا ىوذمح اذايف ريسخو'لاوج الا ناكلاىا بارعالل ةونِص

 وقع أدثبملا نم لاع للا ويف نحوس[ نو قاوحالا ل
 |ٍ منت ال لاخلا نال م*قثاك ىريدفتف نكم ملا هرتعك نمال كلام نبا

 | نيب ةيدكمللا تحتل فررظوا عضو ملا اذه لثع ىف ىونعملا لماعلاى ع

 [| ىونعملا لهاحلا ىلع مدعت الى رذغاانآل. ئريد_-ةهتال الزيخلاو ٌَ لقيا
 سدخو اسيل جرشو ئضراىف مار ةةسداقرط ىلفاعلا كلذ نكيرلثا

 ةموزجم ةيعسالا نإ و.أ دنملاريخ (ىريدش ) لاوحالا ةغص (ثلثلا)

 اريدقت رورجم ظذللادا سه ( اضحلا) مولعه (وحنإ) طرقا ءازج لحما
 ةبط ا )١ ةفطام لوو ليعلم فظَع (ا(م>و) هاافاضف

 روك ذملادرغملا ىلا عجار 4و عش 'اهب لحل ا موزي ضان صضام (نآك (ناك)

 ةيئازج ءاقلا (هعف رف ) طرسشلا لعذ اهل لال ”لجاو هربخ ( الغف.)|
 018100: تك قام 10100500 ندوب جيم جوي رسما اج جامو دعا 9 امتد 33060 اع صمت 1

#0 



 ْ أ (هيصنو) هيلا فاضم روك دملا درغمأ ىلا عجار ريعضلاو انلالم هءعؤرو

 || (ىريد هت ) روك ذملا درغملاىلا عجار ريمكىلا فاضدم عفرل' ىلع فطع

 لك رايتعاب نصنلاو 6 رلا ىلا عجار وه هيف لعافلا كان بوسئم مسأ

 1 ماصعلاح رش ىف اك واولاب طال نأب ريدهت لاهي نا تاوصاافالاود>او

 هن الإ ولا ادّيملاريخ اظل ع وذ مه بك ص هع وذ مه عموهوأ

 :اجبا لع فطع ةيطرشلا ةلطاو طرشلا ءانج لما ةمونمأ]
 ريخو طعف هعورؤ هلوعل اريخ ىربدعتلا نوك زو و ةعاسلا ةيطرمشلا

 ||| اهلل ال 'هلخجاو ىريدتت هيصنو ىاروكذملاربخلا ةئيرش افوذحمدصت

 ةَمورتوا اذه لاثماىف ىضرلا هركذام ىلءريخلاو أدّيملا نيب ضاّرعا

 ماهالاو ىرسش لا هزوجام ىلع ءانب شارل اهلج ل ىلع فطعلخنا |
 | هيلع فوطءملا ضعي ىلع فوطقعلملا ضعب ميدعت زاو+ نم قوز رما

 أ هبصنو هلوعل اربخ ىري دعتلا نوك زوجي و لوطالا ىف اريخأتلا هدف
 ذئيعت ىريدعن هعفرو ىاروك ذلاربكلاة ني رعافوذحم هعفرفريخو طف

 || ةفو نحنا نإوللا هزه لع ىلع اهظع لحما همو زدغ نإولا كالت نوك 1

 ' كلام ًادّيلم (هير جل و) هلاثما نم ىف 1 هيلع سو ريدتفريخلا

موو 'ةلمااو هريح ) ئظفل) دوك دل درعملا عجار عجار ريكذىلا
 هة

 عقرلا ىلع همز> ىطع زو<و ل ا هلا لح ىلع ىفطع لدا

 ١ درغملا ىلع دردملا فطعن 0 دو 54 مه ىازينابقتلا لع قلغفلو ب|ىض. :لاو ا

 || ديرا اذاو هيلافاضم اريدةّبر ورحم ظغالا داع (ضعر ( دا وخز

 عجار ه.ق هلعاف ى ونعم لم اع اري دعت ع وق سه م عراضم ىثخع ةىعملا
: 

 ا فاما اللمع دمت ربورج ظقفللا ةازيم ا يفت ولو ) بالا

 فر> نلف هىءملاديرااذاو
 2 عراض هى دو بصان

 ١ ظ اريدعت اه بوصت

 ؤ ىلع ف طءاريدعنرورخظعللادار م( شك 1و)تك اولا عجارهب 5 هلع اذ

 ا عراطم س سد و مزاج فرح> فى ةعألا دير اذاو ا بد ؛ رغلا ىلع

اع )ب اعىللا عجارهي 5هلعافءام ا ءايا' ىذح | ظفلاهب موزع
 (قاثلا)ةغط

طعاهأل اغال ولا هريخ مول (ام) ادام اريدعت خود ع
 ف

ات لوهحم ضام (فيضا) دزود لوالا هلجج ىلغ
 محار هو لعاغلا بت
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 اة لا لا ا د دنع ركاب

 قاد
 . د د1

 فاضم ( ىلكتملا) فيضان قاعتم (ع اب ىلا )هتلصو امد فصل اوام ىلا

 (ناؤ)اهيلا فاضم (ةيشتلا) فيضاقو قكتسمل نش 5 (ريغ)هيلا

 4 ”'اهب لحما موز ص ةان ضام(ناك ) طرم مف ةر>ناوليصةتللاغلا
 (رك ذملا)ط رمشلا لقا هل لال هج اج وناكريخ (عج)ا امىلا عجارميف
 ادم هعقرو ةسازد ءاعلا افلا (هعفرف) عجبا ةؤص ( ملاسلا) هيلا فاضم

 هيكل لاو هريدح 20 ىربدعت ) ناك مب ريا ىلا عجار ريعك ىلا قابضم

 2 ىنءاج)مولعم ( و )هبارعامدق (طفذ)ط ا ءاءرح للا موري 2
 ىنءاخ ىع ءاا دي رااذاو: هيلافا طم اريدعترو رم ظودللا دانس ( ىبس بيف

 | لخار ورع ماكملا ريعكو هلعاق اريدقت ع وقح ىلسمو لوءقمو لعق

 (ىوليسم) ى ص ىلا عجار ريك ىلا فانضم أديم (هلصا)هيلا فاضم
 | (ناك )ط رشف رح 0 و)ةريخاريدَقت ع وف سه ظغللادا سه
 ريخ ( هريغ) امىلا عجار ةيف ىئسأ اهب لد ا موزع نصقأن نضام

 .سشلا لءف اهل لحال 7 و ركذملا مخلب ىلا عجار ريعك ىلا فاضمو
 0 زوج الف الاو علا نعم آدم لكتلاو ةّساَنَج ءاقلا (لكتلاف)
 ناد رعم ضعبو 0 03 ىرهوألا حاعص ىف لاق هيلع ماللاو فلالا

 نال راج نيتفرعم امههنوكىاوهو ماللاو فلالاب برعلا نع 'ىيىلو
 ىععدكالا ن علنا ذكهو ىوهتنلا فضنا 1واتفيضا ةفاضالا نعمام هتف
 هعطقب لك ركب دق سبالا غم ىف لاقو ىبحلا طسوتملا ذا شاح ىف اك
 اصلع ىهتنا ردان وهو: اءيهج ىعمب نوكيف ىنعمو اظغل ةفاضالا نع

 ردا ونلان تيجو أو رذانلا ىلاهغشسالا هى 2 فنصملا ه ركذافو

 ماللا لوخد زو له هنا اوعلت خا هري سفن ىف لداع نبا لأق هناالا

 أ دزوا ثيح اذهل ةراغاب سوماغلا قو هزاوج مهحعأاولكو ضب ىلع
 مذا هموارك يزلاو ًادنملا مدح (ئربدقت ( لعب قرهو يللا نعلن ا

 | ةهئطرشلا )| لولا ىلع فاء اهل ال ةيطرش هللا دلولاو طرشلا ءازن>

 طظذالا دام ( نارسمو للاجرو ىتالغ ىءاج) مولعم (وحت) ةشاسلا
 ىبالغو لوءفمو لءعفقءاخ ىئعملا ديرااذاو هيلاف اضم اريدت روز
 اريدقت عوف ره ىلاجرو ملكتملا ريع ىلا فاضح هلعاذاريدقت غوفئم



 فطءاربدقنع وف ىم ىنامسمو ملكتملا:ابىلا فاضم ىتالغ ىلع ف طع
 أدتبم (ثلذثلا) ةطاع (و ) هيلا فاض ءايلاو ديعبلاوا بيرقلا ىلع

 ا

 ||| ةديعزلاوا دب رَقلا ىلع فطءاهل لخالةلجلاو هريخ للا عوف (ام)

 (تازعا) اهىلا م أر هيلا فاض مريعذلاو 2” فرط ) هردح 1ف)

 هتلصوا امة صتلجاو مدةمربخرقتسملافرظلاو رخؤم ًادتسموا هلعاف
 | لاح ديوصتم ( لج ) ديدرت فرد (اما) بارعال ةفص يح (

 ذاتءالاهركذ اك بارعا هيف لاين ا زوج هنال ٠ رخآ ىف رورل اريعضلا نم

 (و ) ةلوقنم قلعتم ( ذيلعلا ىلا ) ةلدج ةفص ( ةاوقنم) هحرششف
 ادرغموا هيلا ف اضم اريدقت رور# ظفالا داره ( ارش طبأت ) مولعدأ]

 || ادي ءريخ لاما عوفرم هانم فرظ (لوقىف) اج ىلع فطع
 (اديز نم ) مولعم ( 210 ىزاخلا) اذهىا فون

 ||| ماهذتسا مسا نك ىعملاديرأ اذاوهيا' ف ابضمارب دترورحي ظفللا داع

 0 ا .

 ||| اديزو هريغدنغ مدقمريخواهغبابْن مو هيوبيسدنعأ د نم للا عوذ رم

 لَ نول :هرقتسم فرظ (نا) رخؤم أدتيفو اريخ اري دقت عوذ ص
 ||| نا .ناكلاوا تاك ىادإدفص لدملا روزغوا اديز ظفل نم لاحألا

 [| الودع قاعتموغل فرظواوهىا فون ادتنمريخ للا. عوف موا

 || ةتلصوا.ند ةغص ةلجخطاو نم ىلا عجار هيف هلعاف ضام (لاق)ردقملا ||

 علا َديزا اذاو لاق لوذم اريدقت بوضنم ظالادارم(ادب زاب رعص)
 ْ ظفالادأ نع (ناترغنع ىنعدو) هلوعفم اديزو لعافو لعف َتِعْوي وو

 ىبمرنماح ما عدق ىئغملا ديرأ اذاو دي نم ىلع فطع اربدةترو روع

 ةناقو نونلاو نرطالا نع ةرانعتنا هيف هلعاف هلال نوكسلا لع

 || نانرفو قعدت قلعت # رج فر> نعو غدل هيلوعقم ل2 !بوصنم ءايلاو [إ]

 (لاق نأ )هةلعت حرس طريغ هيلوعشم لكلا بوصنم اريدقت اهيررو رحم
 لوق» اريدعت بوصنه ظدللا داره (نانرق كالا ) قياسلا لاق نمل لثم

 نابركو رعتسم فرظ كالو مانهمتسالا ةزرم6)ا عملا ديرا اذاو نام

 ١) مدقمريخ نسما فرظلاو رخؤم ًادتبموا هلعاف اظن ع ورم

 اديني 6 36) اضم رز ةتيش قرا (1ذك ١ ضايارعا وا. تاتنسا

 هرم #



 ا

 ا اديرعلا (يرعدل" 5 اد ه (بك ىح) هبل هلال ع 0ر5 1

 ا
 سس اسس ل عل

 نئاكيلا ىا لل والا نا هذ للاب بوط م هتيم فزرظ ( انهنم )أ

 أاهف لماشءلاو مشع ةسجت ملاح 6 )بلا فاضم اردقيزورحأ

 ( لوقعم ) . ىلا دفص ار دقت عوف نم (قىناثلا) معلا مزجار ريع

 لود قلعتن (11) ةفضلادغب عض للا ةرورخم هلو ادتيملاربخ

 5 ال. مسا للا بوصنم محفل ىلع ىنب / (يارعا)!ىينطل] قتلإ(ال)
 امال ساهل لال يع نإ ةلج- هريخو هغسأو هريح لدا عوف ضر تتسم فرط

 فاضم اريدعترو رح ظفالا داره مادو اديز نا انيل) م واعم (وح) هتدصوأ

 ف.طعازب دقت ر ورحم ظلا داع يدم م نع هللا ظ

 و دع 2 مع اوج ةعرلا

 طظفالادارص (.همالغ بورعضهو) هيلا ىفاضماردشتر ورع ظفال داع

 هنشام فرح ناو لدضفتال ءاقلا (ناذ) اه) هلبقام ىلع فاطع اريدونزورحم

 ءزالا هفض ( لوالا .لوالا ) هيلا فاضف )ع رولا ( اما نا رع تارع) لغفلاب

 || هناالا !ظفل هيلا افاضم نأكن او ةناق اهتم ا اك ئا هتملادوا"امهنم
 لضافلا لاق اهامهنم هنوك لاس لوالا ءزرهلا تن بارعائا ىنعم ل وهف
 | بورمضقو هللا دبع ىلا غجارنهيلا فابض هزيعضلابو هلاثءا ىف مايصحلا
 || ريخ ريو ضو دج ظ ( بش ) ناربخ ( ىظقل ) همالغ
 نكتسملا نم لاح لكلا بوصنموا ىظؤال ةذشاك ههصْو!!نال ريخلا هدب

 طلاع (و) هيلا ف اضد ( لماعلا ) ىظغللا قامته ليقو نئظفل ىف
 افطغ عوق سه (لوذشم)نا مسا ىلع بف طعاظت ابوصاجا(ىناثلا )|

 للدلاو الوذثم هريخوأ دمار دقتاعوف رم قاثلا نوك زو دلغفا ىلع

 كك لوالا ء: :طبادعإ ارعا.ناذ: جا ىلع فطعؤا ىانيثشا اهل لدلال

 ظ
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 ىناثلا نا نءليقامو ١

 ١ ظول ب وصام 1

 نأ مسأ ىلع فوطعم

 ل 0 5 نا هف |

 2 2 | فطع هع( نوار اهيلاب اهبلا فاد اديك ديك : لوبن < قلعتم( بارععان) فنا دغر

 قرط ( رهشالا ىلع ) ردعملا نعا لوءقموأ وك نه موهغملا ليثعلا نعم



 انف
2 3 0 

 ؟يا م 5

 رممللااابلاااااااا1اءء مااا
 يام

 | لاح هبارعان وك ىعب ع ىا فو ذح ًادابدريخ لحل' عوف لسع ره ع ظ
 | (ام) ادب ) عبارلا ) ةفطام )و 0( رهشالا ىلع ىبم انريدقت يع هنوك :

 ظ ع رقلا ىلع فطع اهل لال "ءانطاو هريخ لححلا عو وف سه
 هلعاف (ءان) امىلا عجار هيلا فاض مه ريعذلاو رهتسسد فرأم (هرخاآى)

| 

ا ع وف مه (اه) ءايلل هل ىهنمربع ىلع ترج هفص (روسكم)
 ظ بئانلكل

فاض مريعدلاو هةلصوا
و) ءاولا ىلا عج أر هيلا 

اسلاءاقتاالهذخنا
 ظ (نينك

ْ 
 | (ىضاقلا) مولعم )َ وم ) ىريد مت همصنو هعفرفالءذناكنا و لثم هبارعا

 | فطع اريد ةنرور ( ضاقو ) هيلا فاضم اريدقت روح ظذالادا م
 | مور صقان ضام (نآك) طرش فرح (نا) ةفطاع (و) ىنماقلا ىلع
 لعفاه الالة اوهريخ (الءف) ناك مسالا عجار هي هعمل هي لدملا

 ىلا ع+اره.لافاضم ,رىصلا وأدت عفرلا وه اجءافلا (هعفرف) طرشلا

 ةموز# ةلجباو ادتبملاربخ ( ىريدقت ) هيازعا رم دق (طقف) ناكمسا

 (قخ# ) مزاج فرخ ( ل) طرش فرح ( نا ) ةقباسلا ةيطرتشلا
 عجارااريعذلاو قلع ب قلعتم (هرخاب) نايالحتو اباظفاموزحم عراضم

 اتنهل لحال هلجلا و قحط ل لعاذ (رعذ) هيلا اضم ناك مسا ىلا

 مولعم ( وحن ) هلبق ام ةئيرقب انوجو قوذخم ءازإلاو طرشلا لعف
 اهنملك( ىزو ىراو ىرتو ) هيلا قاضماربدقت رورم ( ىرب)

 (لعف) أدّت (سماخلا) قطاع (وأ) هليقام لع فظع اريدقترو_ 2

 ًادتبم ( هرخآ ) ةديعبلا وا هَيَرَقلا ىلع فطع اهللال ةلجخلاو هريخ

 لا ةعوذ مال لاو هريخ ( واو ) لعذ ىلا عجار ريعد ىلا فاضم

 موعمأ لعاقلاٍتئانعوفرم ( اه) واولا ةفص ( موعضم ) لول ةْفص

 هئاضؤا ام هوص "ل اوام ىلا عجار هيف هلعاف رقتسم فرظ ( اهلق)

 ||| هتلصوا ام ةفص ةلجخماو م دقمربخ رقتسلا فرظلاو رخؤم ادم وا

 [|| ( ىريدقت هرجو هعفرفاعسا ناك ناف ) لوالا عضوملاق مغ دق ةيارغا

 ||| هللا ىلع فطع اهل لال ة_طرشلا ةلخا و ظرشلا ءارح لحما

 | عفرلاو ليصفتال ءاعلا ) هعقرو ) واواا نا عجار هيلا قاسم ريعذلاو



 (اضينا) هبارعغا سم دق(طَف) لعقلا ىلا عجار ريعكىلا فاضم أديم
 هرخاب 05 مل ناز ادم اربخ )ع ىربدقت) ردعملا ض ال ىالطم لودقم ش تيك و د و يو وا :

 انآ قبس ام رهظ دق بارعالا ( وزغنو وزغاو وزغتو وزغب ودئرعط ّ
 اهل لحالتإ باو هريخ (مسا) أديم (سداسلا) ةقطاع (و) لغفتالف |
 ريعك ىلا قابضم أ ديم ( هبارعا ) ةديعبلاوأ هبي رقلا لع فقطع
 لجلاو هري> ل#لاع وفرع رعدسق تفر ُْط (فو ركاب )مس اىلا عجار

 ةهعصلا كعل ةعصاربدعب عوف صم ( قال“ 0 مسقل] ةفصلخ اة عوف ره

 ريغ هب لوعقفم قالعق كيب 00 ( نكاشل) أديل ريما لول ريخو امال

 ع جارهيف هلعارةةسم فرط (هدعب )ليلعتلل تسي !ماللانال هل حرمد
 هنم لاح للا ةيوصتموانك اس ةفص للا ةر ور ةلخخجاو نكاسملا |

 را فر ازورجم هنوكل ةضخحم ةركز هن وكعم هيلع لاخلا مدقت مدعو
 ظ ايس ىرح (ىا) بارع الاوا مسالا ىلا عجار, هئلا قا اضم ءريخلاو

 (اهلو (اهلواىف) نكاس نم لكلا لديو انايب فقطع لك )ريهشلا وغلا ىلع

 مدههريخر هتسملا ىرظلاو رخوم ادِّسوا هلعاف (ةزمه)ر هدسم قرط

 هيلا فاضم نو نجلا ريبيذلا و لكلا هوص للا نفيسة

 | فر ناو ليصفتلل ءاغلا(ناف) هيلا فاضم (لصو) ةملكلاىلا عج
 ظ مسالا ىلا عد حار هيو دعسا اهب لدا موز صقان ضاف يوما ظ

 1 لاو ناك ريخ ين لكلا بوصنم رفتسم ىرط (ء [ىس (ءاعس.الا نم]) روكذملا

 كول ةوضص ) هروك ةنمك ذملا) ءاعسألا هوص 2 ك4. سلا طرمشلا لعف اهل لحال

 || ريضلا ىلا فاضم أديم تارعالاو دارج ءاقلا ( هب ارغاف ) ةفضلا
 || ىلع هبارعا سه دق (لا (لاو>الا ى.) روك نما مسالا ىلا عن جار ريكذلاو |[
 اه:وص (ثلفلا ) لوالا عضاو ماى ليصمتلا ظ

 ] الكف لا ريخ 2 ىربدعت (

 الأ (مشا_ةلاوبا ىقءاج)مولعم ( ( ود ) طرشلاءازج لحل اذمو زم ةلجخاوأ
 ' لف ءادق ىعملا ديرأ اذاو هيلا قفاضم اريدعتر هرج ظحألا دارم

 ْ طوشسأ هل عاف اريدعت ع ود نم مس اعلاوبان 0 لو الا ءزطاو ل اوعفمو

 (| || هناكملا بارعاب لوغشمقاثأ 1 ءزدحاو نينك سلا ءاَ هلال ظؤللا ندبارعالا
 || رورذم ظذللا داره امهم لك( يلاطاقلا خوان َك رجو مسالا نا نأ 52 ظ

 ا



0 

 ظ

 ب

 مس ل سس صا شمل

 ا 8 لع و لعق 6 قعملادي 5 از اوهنف كبقام ل فاضطع اريدت

 ك0 ب00

 ةناكلا بارعاب لوغشم مس انقلاو هب ل وعقم ارب دقت بوصنم 1

 زور ىلاو تررع ىقاعتم رج فرح ءاسلاو لعافو لعف تر صحو
 لوغشم مساعلاو هعلعتا حب رص ريع هب , لوعفم الحم بوصنمو ةناريدعت

 ”ةلكحضرانطت قع: (نخ) هنطامت 00 اكلي انعاب

 روك ذم | معسالا ىلا م ىلا عجار هيف هعسا هين لسا مودم صقان ضاف

 هيلا اضع ( كذملا) طرشلا لءف اهلل حمال هتلججو ناكر ( .عج)

 (َنآك) طرش فرح> ناو دي ارج ءاغلا (ناف) عجللا ةذص (ىلاسلا)

 (لق) ناكر دا للا عوف م ( اه 5 لحلا مو زحم صقان ضام
 ا ا هدض هللا اواه ىلا عج اردهف هلع او رَةتسهفرظ

 ناكربخ (احوتفم ) هيلافاضم (تارعالا) هيلا فاضم (فر> )
 ظقللادارع (نوفطض :)مولعم(وك) طرشلالعف اهل لحال هتلجنو
 امىلع فظغ اري ددت رو رد ( نوفل ياو 1 هيلافاضم اريده وري

 ىّونءلالماءلاب عوق مع عراضم اردعاو ار ءاغلأ( 3 روهيف) هنو

 ب طرمشلا جب او ىناثلا ظرسشنلا ءازج لحما ةموع ةل#طاو هلعاف (واولا)
 اهلل |ئال ةيط رمثلا ةل4ب1 هذهو لوالا طرشلاءاّرْج للا ْدَمَو رحم

 ا 595 ىقلعتم ( ديرمظملا اب )علا ءاعس ءاوسإلا ٠ نم ناكناف هلجج ىلع فظع فطع

 ةمكلاب لع 0 فىفطء(5 هرفشنكلاب (و اولاىلَع فطعء (ءانلاو) اهلا 9و١

نسا اغلا (نوكيف) ل
ىلع ةفطاعوا هد ا وحواىقائيْ

 لعال كر مع :ظفأ 
 ا ل

 ||| ىلاعت هلوق ىفاك مزلاب نكي ًاردي نا مالالاو مهوت اك اه دعبافو ءاغلا
 ||| ل نبع فطعلا ىلع مرا مهر ذياو هل ىداه الف هللا لاخي - نءو

 ليرعتلا رباوناىفاك فابيئس لا لع عضرلاب م هرديو "ئىرقو ىداهالفذ
 آى عجن ار هيف -- ىونعم لم اغب عود صقان خد اضم ن وكبو

 فائرتسا اهل لحمال هلطاو نوكيريبخ (ايظفل) . (ايظفل) روكذملا عجبا بارععا

 ردى رطظوااءظفلوانوكيل قرظ (لاوحالاف) الا ىف)ردقملا اذا باوحفا

 || للا عوف سعوا ايظغل ىف نك لا ا انه لاح للا بوصنم

 لاودالا ةفص ( ثأثلا ): ةيضرتعم ]باو اذه ىافوذحم أدنم ريخ
 هس سم

 «ود #

 ا



 كم
 ملا اونطصم ىف ءاج ) مولعم ( وحن )|

 أ تراصو موعلا ئىطصم تناروز هيلا فاضم موقلاو هلعافاظ ا عوف ع

 | هليقاه يع فطع اري دقترو ري طغالا دا ضاع هن هلك (موغلا قطص“[
 || مزاج فرخ () هي هرط راو يهاب بارءالاو ىنعا !ديرا اذاو

 ٍ اهىلا عجار 4 ف هعسأ نايالخو 0 ءاظعأ مور صوان عراشم# لكلا 38 (

 م 45 ل 4 دح ) لغونشلا لعق اهل لحال هتاوجو 00 ط1ريخ ( اهلل تقلا ا

 معلا رادعأل 43 نا لعال ىونعم لماعي عوذ مم لوهجم عراضم

 لدا 1 و3 ص نكعأ الاو ليصفتلا مر امىضاملا ةولايكل هد ملا همست

 طرشلا ءارج اهل لحم ال ةلعاو ءايلاو و اولا ىلا عمجار لع اغلا بان
 ؛ | 7 لام ناك نافل ىلع فطع لحل ينل رمشنلا ةلباو ]او

 لمارغاىلإ عجاز هلوق ١

 اذ حروكذلااعجلا :

 0 الاو ترعملاىف 1
 | لم قا ىلع هن هيأ رعأ ع لو 3 ىلا او> الا ىف ردقملاذاباوجوال فايز اوا ْ

 | ظغللا دام (موقلا 50-20 تال د2( ةفص ( ثلثلا) اهآ

 تع لعق 97 ءادق ' عملا كلر اذاو هيلا ىف اضم اًريدَوَت رورخ

 صان عراضم نوكيو ديب اوجوا فانيلساوا دفا ءافلا (نوكيف)
 هتاجو نو 12110111011 1 8 | رعغا ىلا عجا رق نعش ١

 ليبدبللا ىلع تءتنأ ١ ىطع نافذ لج ىلع ىطع اهل لحال

 رو رع طظفالادا مامنه لك( موعأا ىفر اً ترصمحو م وعلا راض تيب ارو )هيلا فاضم موقلاو هلعاف.ارب دقت عوفسم موقلا اوبرادضو |

 | ىراضو لعافو لعف تءأرف ىنعملادب رااذاو هليقاميع فطع اربدعت
 ا لعافو لعق ترى مو هيأ'ق اضم موعأاو هلوععم اريدعت بوصم موقعْلا

 ْ الغ بوص.دو اريدعت هيرورحموعلا براضو هب قاعتمرج فز ءانلاو
 | (نا )ةعْظ اع © هْيلأ قاضم م ودلاو تررأ حيرصربع هب نوعفم

 مسالا ىلا عجاردبق نوعدب ١ الجم هن موز نصقان ض الاف . تاك. ) ةبطرمش

 ) هعقرو ) طر طرشلا لعف اهل لحال هتاججو ناكريخ (ةيش هبل : )روك ذملا
 ريخ (قوبدةتلروكذملا مسالا ىلا فاسضم أديم عفرااو دارج ءاغلا
 !نول ]إل ظيطرمتلا ك او ظرمشنلاءازجلحلا الدو نوح الجلال ًادّملا

+ 

 اريدعت ر ورح ظفالاداره )

 | موغلا اوفطصعو لوعفمو ل ءف ىتءاجث ىنعملا ديرا اذاو هيلا فاض

 ريسعدأ انا لاق نا

 روكذملا عجبا ىلا عجارا
 يا قى امل أ|ريدعتا

 هءلع سو م عجلابا ارعا ٍق

 5 انمدا قء قب ًايساع 0

 دمثم اذه



 كلوش هني رثل ةيطرسشلا
 ركيذملا عجج ناكناو
 ْ ةد_.ءبلاوأ 3 ملا لا

 نم نأك ناو هلوق

 رام

* 
 | (وانيلملاوا فطام ) ور ة ديعتلاوا ةبي ركلة يط .طرسشلا لولا هم 0 9

 فاضمريعذلاو هم ل طاوعم ع (ةرخ) ةماأتت 0 زاك نجلا ريالا | ىلا عج ار هيلا فاضم ريعضلا و كرت ىتآلا هوذا فرظ ( هبصن ىف)|

 ادعت مو رج لوه 4 اضم(: أ كر 7 روكا ملاذ لالا ىلا 1 هيلا

 اورفك نيذلا نكي فاك نينكاسلاءاقتلال ةرسكلا 10 لادم ال نا ْ
 ُ _ةطاعواولا ٍنوك ريدقت ىلع اذه ىرب كا هعقر 5 "لج ىلع فىفطع

 لعافلا ى ثان (ءاي ا( ىو :ءملم أءب عوذ صو آد بما هنوكر يدعن ىبعو و

 "ةلجج نا كاف نم لوقىلعاماو اهل لال ةلجباف نيريدقتلا الك ىلعو
 قكالاك رهاظ ءاطخ# ءازجلا لت لع ف طع لحنا ةموز# ءايلا كرت

 | هرخآىلا ةتسلا اعسالا
 ولم هرذي مز مهرذيو هل ىداهالف هللالاضي نمو ىلاعت || لم ًاتااب رسهظي

 : ئيركا اننلا ٠ 0 اذهرماك فا دسالا ىلع هعقربو ءأ' زا لح ىلع ْ ؛

 (نوكيف) 0ارتم قاختم ( زاد رسكلاب) نيلفاغلا ناهنع ئيرظانلاكاناذ ا

 ْ َق مزط ارو هظل

 ا 'نوكل هجوالف ظودالا

 | للا ةموزحم لع ا

 هلوق ريظن انلقام ىلع لعفلا اذه نوكيف رهاملانفلا اذهب ىراعلا ىلع

 ئ عراضم نوكيو 7 كرحن 2 عقر 2000 هباوحواقائياساءاغلا

 الأ ةلخلا و نوكيريخ ( ايظفل ) ةيثتلا بارعاىلا عجار هيف هعسا ضفان

 يلا رحت ىلع فطءوار دةملاذا باوج وا فانيسا اهل لال
 | ايلا كرح ةلجم ىلع فضطع لحلا ةمو نم اهنا لاق نم لو اماو

 ) كنب اهالع قءاج) مولعم (اوين) هيدأ عازنالب هنا تؤرع ددقأ ا

 لعق ىف ءاعش ىئعملا ديرا اذاو هءلا قاضم ارب دعترو رع ظعلألا داع

 فاضمو هيأ ف اضم نالاو هلعافاريدقتع وذممكنتباامالغو لوءغمو
 فطع اريدقت رورحم ظفللا دارم (كنيا ىتالغ تءأرو) فاكلاىلا

 اظفا دوصنم ىبالغو لءافو لعق هيو رشا اذاو هل.يةام ىلع

 ىتالغب تررمو ) فاكاا ىلا فاضمو هيلا ف اضم نئالاو هلوعقم ءايلا
 ديرااذاو ديعبلاوابي رقلا ىلع فطءاريدةترورم ظفللا داره (كنبا

 فاضموءهيءلافاضمزنالاو ب قاعتمى الغبو لعافو لعف تررخ عملا |

 اهلل الل اوهريخ(فوق فوقوملا )اد بم(عباسلا)ةفطام(و و)فاكلا ىلا |!
 ١ هل لعافلا ىئان فؤقوألاب فهم 2 هديعبلاو م هب رهلا ىلع ىطع

 ويويييبروجوريؤجيروريوورووحجح يجحجطتسطل طلسم لل

 *عريعذلاو



 ( .م## َ_ى #ئ #١
 غ6 5 فوفوملاب قاعت» رامتم ( ناكاسألا ) 0 ماللاو فلالا ىلإ عجار ىلا 1

 صقا ضأام 9 )لعافلا بدات م لاح لجل يوصنم رهتسه فرط

 رقتسم فرظ(ةكرخلا») اهلا 3 ريض ىلا فاضم هعسا ( ةبارعا)
 ليصفتلل ءاغلا (ناخ) 0 هدص ةلجخاو بابا لحما توصنم

 عجار هيفدعدا هب للا موزحم صقان ضام( ناك ) طرش فر ناو
 طرشلا لءفاهل لحال لاو ناكرب+ (ريغ) ريغ)ناكسالاب هيلع فوقوملالا

 راو! فايف . (نكتلا )نونه لجت» نب وطبل)ذيلإ ضاتمح (نوتيإ)
 رّدتسم فرظ ( هرخآىف )ناب لح مودم صقان نضام (ناك) طاع
 ناك مساىلا عجار هيلا فاض ريعطلاو ناكل مدقمريخ للا بوضنمأ|

 أ ناك 0 ىلع فطع اهل لحال“ "لاب او رخؤملا هعما (ءات١ قباسلا
 لاوحأاو : هدب ةدازج ءاعلا ) هلاو> اق اذوها-) هيلا ىقاضم ) 00 || ( ىبا كَ

 ةغص (ثاثلا )روك ذملا فوقوملا ىلا عجار هيلا ف اضم ريغضلاو أديم
 ةيطرشلاةلجاو طرسشلاءازج لكلا موز: اوأ دترملاربخ( يريد ةن)
 اكددغوإ ا ثينأتلان ةيريدقت لاقن نا ره اظلامت ةليصفت اهل لحال

 : لوا نا نأ حوت لاق نكم ام ةباغو نعطقوا تدهطق راتسالا ىف م ا

 55 ءلا لك دءبالوةلاوحا با رعاقىا فاضااردعبوار ؟ ذاع لاودالا

 ٠ اريخ هللا لع 9 ىرردعن هيد اهو ب اًرعالاى أ ىريدعدأل اد ار ؛| :؛

 فاضم ( دجا) مولعم ( وح )لمّكف قطابو لمأتف هلاو>اف هلوقل
 (351و) هليق ام ىلع ىطع اههنم لك ( تايراضو هب راضو ) هيلا :

 فودوملا ىلا عجار هيف دعس اهب لحما موز صقان ضام(ناك )ةيظرسش

 (ريغب ) طرمشلا لعف اسهل لحال هتلمجو ناكريخ ( انونم ) روكذملا |[
 نيهلاب ( ءاه اه) انونمىف كتل نم لاح لك البوصنم نةتنمم ىفرظ

 ريعض ذبح وهف ةزيهالبوا تقنطلاههلل ا( دار ااؤدبلا ةخانوتشيو تع

 ءاعلا (ةعفرذ) ها عجار هيلا قاضد لح رورخت لصتمر ص

 هيلا فاضءروكدملا هَيلِجا فقول اىلا عج حءارلا ريعضلاو أديم عفرلاو' اوتار

 هيلع فوقوملا ىلا عجار ريعذملا اضم عفرا ىلع فطع ( 5
 َط نشا ءازج لهمملا موز ةلجخاو أدمملاريخ ( ىريدقت )روك ذملا



 || لواالا ب رعملا لئاقلا
 ولم

 2 تك

 أمت لا هم طم ريشلا نزولا ىلع ىفىطع 71 ل خبط مخ 5 ارا
 ظ ىربدعت ق نكت ملأ ه.لاح لدا بوصام رعد كله لا اخ( نوح (
 و و د هردحو رار يت هريعكو هيلافاضم فاض .صن) هلى رطلبق 3

 ليصل لضأرمس فرد> (انا) "قطا 21 هيلا فأ 0 ب 119 ) مولعم]
 ا

 أدّنملا 5 لدلاع وق سه روةسه فرط (نيعضوم 0-5 أدم ( رخآ (ىبحا)

 كالذو لج ىلع ىطعد اهل لجلال نإ_كعاو
 ْ عم خيماوعلا 4 عنسق

 ٍ نيءبض وم ىو ىلكا اماو عضا| وم ةعيس يف كرب: .هنلا اما لبق هتاكذ :

 : هريح ( مسالا ( نيعضوملاىلا عجار ريعكملا فا اج ادب (اههدخا) :

 ا لغتم ثلا لعاف 6ينلل) ةعصلا كول ةوص 4 1١ هوص .(ترماا) 1

 ٌْ هيلا فاضمريئكذلاو هلءؤ مور لودهمال لعاف مش اهنالدل لعافلا 0

 ( ريما 1 ا قلعتم ( با ('بارعاب ) معمالا ىلا عج
 د ( ى ) ذذص

 أ ايدقتروزج ظفللا دارع ( ديزي تررصا ياا ومازال لسن
 ليلعتلل ءاسهلا ( هناف هناق )رهاظ قو رعالاق قعملا ديرا اذاو هيلا ف انك

 هيي فرد ناو ليصفتالوا|
 ناش ريس ريقعلاو لعفلاب

 5 هل وح عج صال

 ْ 0 قاهاماو نامع 7 لك ا بوصنم ماعم هدعدامىل اهح ارناكن او اظعل

 1 عراضم( مك م )ولا ا ك1 علطا إف ناسا ىلا عج -ار هنأ

 ١ ةعوذرم اا هل لعاغلا بثان مكعب قلتم ( لحم ىلع ا |

 الأ (ةلوعفملا ىلع)مك +: قلعَتم انواع 000 را

 م دعم ريخ ىل +|_21 ١ عوق ص رهتسم فرط ( اذكو ) يصاب ان قاعتم

 ٍْ نإججا 1 اريدت عوق مم ظدلا ا :.ع١)
 ىنعملا تاس اهلقاأم ىلع .هطعوا ضاّريعا وأ فائيئسا اهل لحال 1

 ّ خود سه ظفؤللا أر 25 صحو ) ىدحلل هلا ديزب تر سلف 5 هزناكو

 ّْ لوهخت ضامرذ ئ ءلادب رااذاو دي رب ى .عاىلع طع اريدعت |

 ٍ الايمن ديزو ليصفتلل ءاقلا( ديف )هلل عافلا نك هلأ نانو هب قاعتم ديز ديزي وأ

 ظ عوفر ق قاعتم (ةيلعافلا ىلع) هيلا فاضم ( (لخا) هريخ (عوفرم) ْ

 ْ (ىناثلا ف 4 ءلعافلا ىلع فطع (ةشان و عوقرأ فرط (لوالاف) |

 ْ 1 و) وزع ةرغاو ديز رادلا ىف ليبق نه لوالاىف ىلع فطغأ

 «فاثا#



 2 0 لحال ا (يبلا) أ اق ادق اوف لو ا ناش ]

 (وه) وه ) ضارتعاوا ىف ائيثسا ( (9) برعملا مسالا اممدحا؟ ةلجس ىلعأ
 ( ناك )هريخ لحنا عوفرم (ام) يملا ىلا عجار أديم للا عوف م
 اه ىلا عجار هيا _فاضم ريعطلاو نآك مس ١ ( 2و ضان خاف

 )ع "قناع ) ةيقأت (ال 0( اهريعطكهريعطو كا را ىلع فطع ( (هنوكبتام)
 (فالخ 1 هتلصواام ةفصهتلج-و ناكريخ للا تيزي طر مفرط

 تي رعألا ) اذه ىا فو ذحن ار للا عوق م رعتشفم فرظ
 2 ادد لكلا ع و ع وهو ليصفتلل ءاغلا .(وهف ) هيلا فاضم

 12 :ةيدكردلا) صقان ضام ( ناك ) هربخ لجلا ع عوذرض (اف) برعملا ىلا ]

 2 1١ لع فظع (هنوكسو) اهىلا عجار هيا فاض يضل -
 نابع ةةكزيغل دلل بو دمر دير ) ل اءءاهب )أه ريعضك هزيعذو ||

 هيوم :ساه فرط (نيءونىلع) دعا 0 زملاؤ )دلتا دضو أ 1يتانعف

 ًادتمريخ : وفرم ( ند ) فانئأسا اهل لحن ال ةبلجلا و هريخ لحما
 ع وفرع (ىيم) ةفطاع ( ه1 فاض( ٌلصالا) لوالائافوذ

 اهلقام ىلع ىطعءاهل ل ال“ دادعاو قاثلا ىا ىودحت ًادتيمربخأ

 (و) لفغتالف رخا هوجو امهلاثءاف صدقو دا فاض ( ض دا
 أدةبفريخ (ىرطلا)هربخ (ةعب را) أدتيم (لوالا) ضارنعاوا ىنائيثسا
 ادم ريخاريدقب عوفرم ( ىذا ضاملا )ةفطاع ( 0 لوالا ى' قوذحم

 نْدط ام (و) اهلبق ام ىلع ىطع اها لحال اللا و ىناثلا ىا فوذحم
 ١ ١١ ىفطعء اها لحال نإ و تلاملا خيا :فوذحي د ءهريخ / صسعالا)

 ريخواهنملاحوا مالا قصر ةسم فرط( ريغب ) ةديعبلا وا ةبيرقلا اىلعأ
 ةديكتملا ةءسلل فرط (دنع) هيلا فاضم (مالل اهم اور ا

 ال| قوذحي 2 مريخ لخملا ع 39 سه رعتسف فرطؤ ارب هلو ا نيد

 ًادينمربخ ( "هلجلا نإجلا) ةذطاع (و ) هيلا قام 000 ىا

 ةديعنلا وا ذي رقلا ىلغ فطع اهلل ال ذلولبا و عبارلا ىا فوذحمأ

 || فوذحم أدم ريخ وا ةعبرا نم لكلا لدبوا نابب فطغ عومجلاوا
 ادت مار دقت عوفر( قناثلا) ةفطاع(و) ردقملانعالوعفموا ئه ىلا

 ل والا ةلج ىلع ال ؟

 مهون6 برعم مسالا

 ىف لو الا رك دب ىلذا

 نه دح ١ لب نواسلا
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 ظ دك .6/٠ دو

 فطع اهل لحال ةلطباو هريخ لحملاع وف رمرقتسم فرظ(نيعون ىلع)
 ىيهو لصالا به بارعا لثم (ريغو مزال)' هعبرا لوالا ةلجب ىلع
 (مزالنا) ضاّرنعا وا فان. سا (و ) هيلا قاضم ( مزال ) ضراعلا

 ام ىلا عجار هيف هلعاؤ عراضم (كذنب ) ةيفاث (ال) هريخ ( اه) أدب
 قانا (و ) كفني الب قلعتم ( ءانبلا نع ) هتلصواام ٌدْعص اللخجاو
 هريخ (تا (تارعضلا) اغا للا مار لت دانا اوك لل ول ) ضاّريعاو ا

 تارع ان ةلوغشم ( تاراشالا ) تارعذملا ىلع فطع ء اعماو

 ديءيلاوابي رشلا ىلع فطع (تالوصوللا و) اهيلا فاضموا ةياكملا

 لوعفم وا فوذحم أدت ريخوا تال وصوملا نم ىئلسم ( مغ)
 اهيدارملا نا هيف و تال وصوملا لع افنم لاح ليق و رد_.ةملا عا
 (ةباو) هيلا فاضم (ىا)ربدتف اهيذ ريعَص الو جالطصالا اه انعم

 ف اي:فساوال_ايلعتوا هم ءامضصقنت ءاهلا (انلهتان:' )ىا ىلع فطع

 ىارىلا عجار نا مسأ لجلا بوسمتم ريعذلاو لعقلاب هيشم مم فرح ناو

 ظ 0 5 5 بيرعقلا هلا لع فطع (ءاوعسا أو) هريخ (نأب رعم ) هباو

 ضاّريعا وأ فانيتسا ١) فنتصملا دنعهب اعف نارعأب ةلوغشم

 تاروكذملا هذه ىلا عجار هيف هلعاف ضان (تقلت تي زعم نقر دق)

 (ناك) ديعبلاوا تد رلى فى طع لجل اع وذ و ع (امو) ةعبرالا

 فرظ (لاءف ع ىلع) هب قاءتم ىف آلا فرظلاو مائليقو صف انضام

 (ار دصم ) هتلص واام ةْدص هتلجج و ناك ربخ لحلا بوصنم ارهديف

 افانئساؤا لاعف ن ه لاح هتاج-و ردعملا ناكل ريخ وا لاءذ نم لاح

 نجا 1 قرط ,رظ (راجقك ) ردعماى عا ا

 ظعالادا رم (قاسفأ) مولعم( :وهت) ارداضم لع ف اطعءواةهدصوأ وه

 ( يول )ةسبلاو ابن نقلا ىلع نفط ع(ااعواإل هيلا تفاضحارإةتزور#

 مولعم (ود ) وه ىا فوذح ًادتيمريخو ا الع ةفصرْهتسم فرظ
 مه ةلوحتل فرظ (دنع) هبلا فاضمار,د هن رورحم ظفللاداره ( ماذ>)
 فوذم أ د هريخ رقم قرظؤا ةيمكحلا ةبسثلا وا هثم لثَعْلا نعم
 (ز الا )هيلا فاضم ( لها )هل ةَدصوا ماذح نم لاحوا اذهىا
222222222222222 
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 0 علا 3 دس

 فان 1 0 لاما رهلا ىلع فطع (تاوضالاو) هيلا 5
 3 هع ءموجذملا توصلاىلا عج ار أدتبم للا عوذرم ( وهز

 هته (هن) لوهمضام ( ىح) هيلا فاضم (ظذا) هريخ (لك)
 3 هه نإطاو لغافلا يئان (توص) ظغللا ىلا عجار ريعضلاو ىدي
 ادم ريخ لا 3 وذ ع رهدسم فرط و قى اغك ) ظفللا ةذص لحل

 ثان توصي قلعتم (هب) لوهحم ضام (توصوا)وهىا فوذخمأ|
 ىلع بطء للا ةرورجب 'لجخباو ظفللا ىلا عجار ريعضلاو هل لعافلا
 ماللا نال هل ععيرصصربع هب لوعقم توصل جاعتم (ماه ج.ل) ىكح لج

 ريخ لحملا عوفرم رةتسم فرظ (مك) ) ليلعتلل الا تيوصتتا ةلص
 يعبلاوا بي رقلا ىلع فطع ( ضعب و )وه ىا فوذحم ًاهينفا

 5 ا و يقمع 11
 ضاريعا وا فانيئسا اهل لحم ال ةلجخجاو هريخ ( لك) ت تايكرملاضعبأ
 ةعوف دله ( الفاتح )ص قان ضام( قامل) اهلا قايم( 06- (

 سداريخ ( "هلءاع) نيتملكلاىلا عجار هيلا فاضم ريعضلاو هعشا اريدعت

 نإه اعل فرظ ( ىرخ الا ىف ) نيتءاكل ١ قص لحلا هرور# هتاججو
 للا عوفر فلالاو ثين أت فر> ءاتلاو لوه#ضام ( ١بتلعج :

 أ| ةفصلادعب ةغض للا ةرورحم ذلكاو نيتماكلا ىلا عجار لعافلا
 ىلليصفتلل ءاغلا (ناذ) م منال فيض( دحاو) ا نان لوعشم ( 2

 (قاثلا) ناب , لحمل مور صقان نضام ( ( ناك ) طرمن فر> ناو
 طرسشلا لعف اهل لال ةلجخجاو هريخ (اًتوصح) ناك مسا اريدقت عوف سه

 ع وذم فلالاو ناب . لحما موز ملا ىلع ىنيم لوهحم ضام (اش )|(

 8 اوطرشلا ءارحاهل لحال ةلجباونآر لا ىلا عجار هلعاف تان لا

 لوهحت ضان ( سيكو شل اع يل ةياتصقت اهل لح ال ةيطرتألا
 لعافلا ءاعلا بن 1 ارب دعت خوف مح (ىناثلا) نأ . للا موز عدلا ىلع نيم

 0م مهقو) اذن لج ريسقت فطع ء اهل لحال اهيلع فطعام عم دا اوأ|
 اهل لحال اجلا و لعاغلا بان (لوالا) ناب للملا مور لوهحم ضاع
 (و)ديلا فاض. (هيوببس)مولعم (وحن) قاثلارسسك اجب ىلع فطع



 دك 2 ا

 | عوزحم صقان عراضم (نكي) مزاج فرح (مل) ةيطرش (نا) فلا
 هتلجو نك د لريخ د(انوص) قىناثلا ىلا اال لاو ناب الو ب الغفأ

 ( لوال. ) ناب لا موز لوهم نضام (ىب) طرمشلا لعف اهل لحال
 .اهللحنال ةيطرشلا ةلجخاو طرششلا ءاج هل 0 لاو لعافلا مان

 فرح> (نا)نس قلعتم .(مجلا ىلع)ةقباسااةيط اةيطرشلاةلجا لع فطعأأ
 فاضم هريعدلاو دعس ( 500700 نضام (ناك) للام

 ءازراو طرشلا لءؤاحا لحال هتلج وناكرتخ (اذرح )لوالاىلا عجارويلا

 اكتب طع ) مولعم ( و )هنن ةص ((هعك) هليقام : هذيرش اب وجو نوذح

 (نوكس ١ ىلعو) هلبق ام ىلع فطع (تومهرض>و) هيلا فاضم

 بارعأ آرهأ لثم ((:ىفريسرخ !ناكسمل نا) مجعلا ىلع لحي ىنع ىطعء

 ) تركى دعم) مولعم (و2) اهيلافاضم (312) افرح هرخاناكنا
 (ناشلا ) ناب للا موز لوهح ضاد (نيعاو لعا ةب) ةيلاةضانضم

 ىنب هاج لع فطع اهل لحث ال ةلخاو لع اعلا بئان اري دقت عوف رص

 اقنع من ,اكل ابار ءاب لوغشم (مدلجتما هذا فتلا) ىلاثلا اي ريغ ) لوالا

 فرطو 'عزانتلا ىلع نيروك ذملا نيلعفلاب قاعتم (ءفللا زع ىلع) فنصملا |

 هغللا لح نت اكركذ ام ىا ىو نث أ .تدريخ للا عوف م رقتسدا
 (نا) فطعوا ضاريعاوا ىائيتسا (و ) ٌدغالا فص ( ندصقلا)

 رب اظفل مورحم لوهحم عراضم ( العجن ) مزاج قرح )0( هيطرش
 || ةاجلاو نيتملاكلا ىلا عجار لع فلا بثا لكلا عوف ع فلالاو نايالخمو
 ةفص (ادحاو) الع ند للود ح (انن) شر كلا لغف ذ اهلل مثال

 ظ نعيجلم د دشملا نم فن( : كل ) ةدطاعوا نضارتعا 2 مسالا

 نان لدا موزيوادلا لحال مننا ىلع ويه ضاع (نمضت) اوجو لمعلا

 "ا و هلعاف اري دقت عوفر ( ىت اثلا ) ةفطاع واولا نوكر بدت ىلع
 هي 1 اورد الع 1 هلج ىلع فطعوا ضاّربعا اسهل 0

 0 | 2 زمنه رخ ا( 00 رح ناو هس ارج ءاقلا ( ناف) نئذتتل
 مسا اريدقت عوف م (الزالا) نابالحتو اباظغل موز صقان -

 || ( نينا ) طرمألا لءذ اهل لحنال هتلججو نكي ملريخ (ظفل ) نك

 *فاضم



 د6 0
 و

 | لح ا عوف رم فلالاو نابل يملا موزي /94< ضاف (اذن ) هيلا فانثعم
 الأ نال طرسشلا ءازج اهل لحم ال ةلجلجاو نيئزلا ىلا عجار لغاغلا تان

 :إا هذه و لوالا نال ءارج لحما ةموز# ةبيطرشلا :نادلاو ىناثلا

 ائسا اةلءج ١" انلعج هلوق ىلع ىف طعوا ضاري ءاوافائيثسا هل لال ةيطرمشلا

 انر>امهرخناكنا) امن قلعتم ( معلا ىلع )ىئعملاثي> ن ءادحاو
 ىلعو) نيئرحلا ىلا عج -ار هنلاضاجتل لاو قيس دق هيارعا | (اهيعك

 ضام (نآك ) ةيطرش ( نا ) محلا ىلع لح ىلع فطع (نركشلا
 | هتلجو ناكربت (تقرخ) رعود انا ار هيف هعسان اب لدملا مودم صقان

 هيلا اضم (تلع)هل قام" هثي رع فود ءاز طاوط سشلا لعفاهل لحال

 | ىلع فطء(ةرشعىدحاو)هبلا فاضم (رشع دحا) مولعن(وح)
 13 )0 رشع ةنواحو ةرشعء ىداحو ةرشعثلُثو رشع ةثلبو) هليقام

 | قاعتمرج فرح (ىلا) ديعيلاوا بير هلا ىلع ف طءاريده رور# !هنم

 اهيلع دازامو ىا فوذحلا فوطةملا نملاحوه ىذلا ردعملا ايهةنع

 هب لوعفمالحم بوصنمو للاب اريدقت رو رجب ظفللا داره (ةرمشع عسن)

 هليقام ىلع فطع اريدقت رو ر# ( ةرشع ةعساتو ) هقلعتل حر دريغ

 ظفللا دامه (تنب تدب ىراج وه ) قباسلا وح ىلع فطع ( وو )
 عجارأ دسم لحما عوف موهفىنءملاديرا اذاو هيلا فاضف اريد ةنرورحم

 هياافاضمللاةرورحت ءايلاو أددبملاربخاريدقن عوف صراجو بئاغملا
 ىراج نه لاح لحل بوصنم حفلا ىلع هآزرج ىنبم بك سه تدب تنبو
 أدل ريخلا دعب ريخ لانا عوف ىموا لاخلا اذريحلا نوكي لاق نم لوق ىلع
 حرش هللا دبعدي )ل لاق بير ىراج رهؤلا ردانوكلادا رايز

 هْسم هممت وأ هلي و ىس اص الم ىا تدب ثدب عمري سقت ريشقتىو بابلالاب ا

 1 مهفب ىح هلابعتسارثك مث ىم تببا قص المو ا نم تدب ىلإ
 الهو ىو ايو ادجاو اعسا اراصف تدبلاو ا ىلار طلريغ نم

 ةلظ> الم اهلكةريثكهوجو هبارعا ىف برعملا ف ركذو انتقام ىلع لدب
 ريظنوادحاو اعساراص ع وم#ملاناتفرعدقو تادرغملاتاهوهعفم
 حرش ىف نإ رسشلا ديسلا نيققدملادنسو نيققحلا ديس هركذام ةانرك ذاع
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 ىذلااهب ارعاءارجا عم هينع ةلجح «قىلا ةافوحت نا ني رمضاعلاماهوأ 00

 ١ # ك0 ظ

 000 سمدل3و 10 بود حايصملاب ى عيبا ع سس تت اوهنب ف

 وهامنا ءارجالا كلذ ناف يشد سلو هاف عا لوالا نا ىلع هقحسا

 ناض تاييلكلا هذه عومجنأ بابإ ئ
 1 امد الب ف اريعن : م اهفاشم ىةع

 تجاحلا نإ مشا هي كي حرم أك الصا تادرعلا هذه تاموهغم تا 1

 : لظفللادا سمع ( نيب نيبو)ىهتا 'نلجحال ادردم توم كف لصفملا رمش ىف 1

 ىنعملادب را اذاووكلوخ دم ىلع فىطعارب د ديرورم وه ىأهفوذحمعم ا ٍْ

 || كاذ نيبو اذه نيب طس وتلا نعع بكس محسن نبب نيبو ًادنموهف ا

 (نا) ةفطاغ (و) أد أدل رب للا عوذرم مغلا ىلع هاج ىيم||
 اريدعت هعوف ما ب (يلوالا ر) ناب لخملا مور صقان ضام (ناك )ةيطرش |

 فابْضَم (نينثا)طرسشلال ءف اهل لال هتلجو ناكريخ (ظذل) هعسا |

 بان اريدقتعوفرم (ىناثلا) ناب للا موزح لو هج ضام (ني)هبلا |
 ||| اهل لحم ال ةيط نمشلا تاجباو طرمشلاا ءارج اهل لحال داجلباو قعافلا

 نينثا ظغل ىلوالا نكي لنا ئهو ةقباسلا ةيطرشلا لجل ىلع فطعءأ

 لع آفلا ند ان.( لو 0 ناب لولا موز لوهحم ضام (نرعا اوه

 لوه + ضام ( ىف ذ> و ) ىب لج ىلع فطع اهل لحال ةلجب اوأأ
 عجار.هبلا فاضم ريعكلا و لعافلا بان ( هنون ) ناب للا مور

 برعا ةلجج ىبع فطع اهلل ةلجباو مهوتاك ىلا لال لوالا ىلا |
 رشعانثا ىق ءاج ) مولعم (وح) مهوت اك دي ءءلاوا سب رّهلا ىلعال طققأا

 لعق ىقءاحف هللانب رأ اذاوديا فان هأ ردعت ور ظشألادا ع ل 1

 ه[ءاف 5598 عوق نع معلا العرق جل اظفلع وق مان و لوعفمو ا

 رورىظمألا دام (.الجررش عينا ع هدول عاما 1 رييغال>روا

 ويمن تاو لمان ارق تن ارد عملا ديرا ذاوهلقام ىلع فطعاردق ْ

 ىقنانع ريت الجرو هلوءفم للا بوصنم ذم جلا ا لع قيمهرسشعواظفل ا

 فدع اريدعت رو رجم ظفالا دار جات نيد ىابتررمو) رشعأا

 رج ف ر> ءاملاو ىلءافو لعذ.تيزرذ ىعملاديرااذاو ةديعيلاوا هبي رغلا ىلع 1

 الحدي زور جعل ىلع ههةيشعوا طفل اهب رورجت ناو تررع قلعتم ا

 0 «رور لاو

 5 ا ع / /, د 5 55 8 59 53 8 5 5 9 ء. نم سرح هي و 200000 5317 6

 1 د و م ب م ب ب ب ب وما رج جس م ب ب صح مم ب ل يسوم د ل وس وي سس يبس ويس بمجلس مم يييسسس س ---  ييسصع سس يسيسسسع ماسلا لاي يسع سس ص سس يس سس احييسسس سل سلا
 0 ا ١ك



 دك 0/5 +

 (تايانكلا) ديعيلاوا بب رقلا ىلع فطع (ضعب و) رشع قئانع ا

 !ًادتنم نخا بأ عوف مه (ود): ه.ضصاّربعاوا ةسادتا 5 و) اهيلا قاضم ِْ

 عراضم (نوكي ) هريخ اريدعت ع وف م ( 4و تانانكلا نعي ىلا عجار ْ
 لجحلا نو دامره سف قرط (ماهغتسالل) مىلاع حار هيف هععأ ضقان

 ف ائيئساوا ةقط ام ءافلا ( تصنيف ) فانيدشا هتاجو ن وكيريخ |

 ئ مىلاع دار اة قريوياجعبلامب 6 ةليضةت لاو يارا ظ

 امىلاءجاز ل رقت تال 0 هلودغم لحلانوصنف 5

 ) ع ىلع) ىلا عجار هيلا فا ضمريعذلاو هتلصوا امدْعَص اةلجباو
 لوعفموا امنم لاح عقلا ب ووصنم رقتسم قرظوا بصب ىاعتم| ]|

 أديم ريخ ل حملا عوف سموا رييعلا ىلع اًمناكا صن ىا ازا# سصئيل ناطم

 دا م(الجرو )مولعم(وتن) :ريبغلا ىلع ناك بصنلااذهىا فوذحم
 لخا بوصن تفتيع رطل( شلاولدع | أفاض ءاردعترو رعظفللا

 ناجوا د يريم دهصرةةسم فرط (ن .ىنعمب )ماه غتسالل لح ىلع فطع

 ا ءاغلا (ىفا مضيف )هيلا فاضم( ريث 2 ةيريغلاو نعت 55 مريع نم

 نبا اوف مه حراضم فق !صنوردعم طرسس باَوِحَوا قى ادلسأ
 رظط (هدعب) فاضح اعدم 0 (١ م ىلا عجار هيف لعافلا :ىئان :

 0 ةنريخلا مىلاعجار هلا هم هتلصوا امدهص امدقصر# مبسم |
 عوف ىهظفللا داع( ذكو) هيلا ق اضخم ارتدعترورج (لدجر 5 )مولعف

 ْ ًادتمريخ لعلا لما عوف مر هتسم فرظ (ذدعلل) ع ىلع ىطع اردعت

 هلوعَفم لحل بوضنم (اه) يانيِئِسا تلجخباو انك نا عججا ر هيف هلعاخأا] عواض (بصني)الوق 2ع هنملاحوا اذكل هؤصوا وهىا ىودحم 8

 هتلصوا امدؤص دج او اىىلا "عجار هذ هلعاف رفتسم قرط ( هد هدعن )
 صدقو بصن قلعتف (ر ريبعلا يتلا لع 14 ىلا عجار هيلافاضم ريعذلاو
 طفلا داع (ابهرد اذكىدنع) مولعم (وحن) لغغي الو نخآ هيجوت

 | عوذ سم رفتسم فرط دزعذ ىتعملا ديرا اذاو هيلا ف اضم ارييمس زورجج

 700 ص لااا ر)!_">">؟>7>7إ ب4بظبب808ع834طدد# اة ل ل

 'رييغ الجرو هولعتم حير ريسع هي لوءغم لحم لا تبوصنم زور ىلاو

 زوج نع هلوقوهوأل
 مهم ريخلا نع لالا |



 5 6 ةقق
 ا أ ددعلان . وع ةباك اذكو مع اايطارلعم لدملا نو عريعذلاو مدقمربخ :لخلا

 افك لم يعاب هردو رَخْوَم أديم لحاء وفرع نو كسلا ىلع قيم

 | ديعيلاوا سد رعلا لع تئطع اريدعت عوق ساه هنو هلك (تدذو تنك و)

 ايده ىلا فوذحم أد ريخ للا عوفرم رةتدم فرظ (ثيدحلا)
 بيرذلا ىلع فظع (تاملكناو) ثيدحلا نائاكلا ا انهل,ةفصوا ||

 قلعتم (ىنعمب ) ةعاتطلاب اهليوأتب تاءلكلا ةفض (ةزهكتلا) درعا وا
 اظغل لوركم ( ماه ذالاو) ديلا فام اري دقت روز# (نا) د 5

 رب | ريخوا ةنمضتلاىف نكتسملا نم مج عمامته زول اخ( زيبغأ) ريغ) ناىلع فطعءأ

 ْ 86 ءاو) هيلا ىف ضم ( ىا) ردقملانعا لوعذ موا ئه ىا ىفوذح أدّترف

 أ (قورطلا) ديعلاوا ند رهلا ىلع فطع (ضعب 0 )"ىا ىلع فقطع

 أ(سقو)ءبلاف اضم اري دمترء رجم (سما) مولعم (وح) اهبلا فاض

 || ىقيوامواذاوذاو ذنءوذمو ضوعو )سما ىلع فطع اربد_ةترورج
 ظذالا دام اهنم لك ( دلو ندلو ئدلو ثردعو فيكو ناناو ىناو

 [اظفل عوف مع (فاكلاو) ديعتلاوا ببزكلا لف تفاطع اريدقت ورأي

 | ةديعبلا ىهو ت ارعذملا اعواننر هااوهو فو رظلا ضءب ىلع فطء

 ظ ىلا ءاربد هن ع وف سه .ظفالادارم(ىلعو) ) مهوتاك وك لوخدم ىلعال

 | ةريخالا ةثلثال دوص (ةعسالا) ىلعلثه (ن 2و9 ديقلاو كك قملا ىلعأ ظ

 هربخ للا عوف ةم(ام)هيلافاضم (مزاللا )أ ديع(رع رغ)ةفظاع(و)

 | ضام( عطق) كفنبالاع مزاللا ةاج ىلع ىطظع اسهل لال ةلجلاوأ

 هناانسوا ةللاو امىلا عجار هانف لعافقلا تكا لوهخ

 (هبف)عطقىف نكت كلا نم لاح (انونمإ) عطقن قلغتم (ةفاضالا نعأل |

 ظ عوذرم (فاضملا) مدقق 0-5 عجار ؟ادلاكيعلاو اون فر ف

 ||| فنصملا دنع ةياكللا تارعان ل 500 هيلا )نونا لعافلا:ت

 ] (دعبو) هيلا فاضدا اريدقت رو رم ظفالادا ع (لبق) مولغم 2

 |فلخو مادقو تحنو) لبق ىلع فطع اربد_ةنرور ظفللا دا ص

 ظ | اريدقت رورحم ظفالا دارع اهدف هنف لك (بسن>و ريغ سلو رتغالو ءاروو

 | | اربدقت عوورمظفللا داره ( ن الاو ) ديعنلا وا بيرهلا ىلع فظع

 يس  ئللل 22 تئتئتتتتحتتل---#

 * فطع#



 بي رقلا ىلع ففطع اريدقت عوف م (ىدانملاو) عطقام ىلع فطعأ]
 ' (هناف) ةَمَصلا: دعي ءذص ( ةفرعملا) ىدانملا ةقض (درفلا) ديعتلاو ا ظ

 .هعسا للا بوضتريعضلاو لعؤلاب هيشم فرح ناو ليصفتلل ءاغلا
 .(مفري) هب قلعتم ( ام ىلع) ناريخ ( ىنيم) روك ذملا ىف دانملا ىلا عجاَر
 هل اور وكذملا ىدانملا ىلامجار هيف لعافلا بث ان.لوهجي عراشم

 ةءطرستن (نا) امىلا عجار ريعضلاو مقريب قلعتم (هي) هتلصواام هْغصأ
 .(هرخآب) نابالحوإباظفل موزمم عراضم (قدلي ) مزاج فرح ( م. ظ ا

 .(فلا )روك ذملا ىدانملا ىلا جار هيلا نفاضم ريعضلاو قلوب قلعتم
 هني رقب ايوجو فوذحم ءازجاو طرششلا ل عف اها لحم ال هلجاو هلع اغأ
 هث اغتسالا لع ف طغ (ةبدآلاوا) اهيا فاضم (هثاغتسالا ) هلبق ام
 ا ريعضكر عضلاو هرخاب ل نيع فطع ع (هلوان ) ةدئاز (ال) ةغطاع (و)
 رور ظعللادا ع 06 زان )ةولعم ( و2 )ف لالا ىلع فطع ( مال) هلوا

 مضلا ىلع يم ديزو ءادد فرخ ايقىعملا ديرا اذاو هيلا قاضم اريدعت

 ظغللادا م (نائسمار) فطام (و) ردقملاوعدالهب لوءغم الح بوصنع
 نااسمو ءادن فرخ اذ ىعملادب رااذاودي زان ىلع ىفظع اري دقت زورحمأ
 | ل و اماو ردهملا وع ذال هن لوعقم ال بوصنم فلالا ىلدع سس ْ

 ( هدانبلا ةكرلا قالطا نك مضلا ىلع قيم. ناب سماب نا نيمدقتملا |

 | ذكمهق الطا بجاحلانبادرل هو آلف ازا ىناسبلا فرملا ىلع
 رورحمظةالاذا نع (نوملشمهاب و) م اضعلا لضافلا ةاّضت زاوىضرلا ىف
 : || ءادن ى رح انبق عملا ديزا اذاو ذيعبلا وانس رقلا لع ىف طع اربدقت

 لق امو ردقملاوعدالهب لوعقم الحم بوضنم واولا ىلع بم نولسمو
 طرسش فرح (نا)ةفطاغ ()ناملسءايىف هانركذ املث ىضلا ىلبع ينبه هلا
 ىد انملا ىلا عجا ر هيف معسا ناب لحما موز ضان ض اه (ناك)
 فطع (اهياشموا) طرشلا ل غذ اهل لحئالةل#عاو ن اكريخ (ان اضم)
 ( ةركتوا) فاضللا ىلا عجار ريعذلاو اهباشع قلعتم (هب) افاضم ىلع
 مو نحل اوه ع رابضم (لهيمني 0( اهياشم ىلع وأ أو اضم ىلع فىطعء
 1| لعامل ننثاي ايضاي طرمقلا نوكل ىونعم لماعي ع ونرجوا ناياطقلا

 ا



7107 

0200 
 0 يبببؤججاجج

 [ةيطرنشلا ةلجللاو طرششلا ءازجا هل لال ةلواو ىدانملا ىلا غجاز هنف

 [ لاقي نا ىلا ةجاحالو ةمباسلا ةيطرشلا ةلججبا ىلع فطءاها نلءالأ]

 بص اللامي (لعش) ليقاك عملا تسسحب اهابقام ىلع فطعاهنا

م (وخ) لعق ةهعص (زدش)
 اريدقترورظغالادا رم (هللادنعاب) ءعان) مولع

1 

 ىعملاديرااذاو هيلاق انضم
 اظعل بنو مح ف دعو ءادن فران

 ٠ هب لوعفم

 |تارعاب ةلوغشم ةلالخلا ةظفلو ردقااوعدال
 (ديز نماريخابو) ةياكل

 / ىئعملا ديرا اذاو قباسلا كاعملا ىلع فاطع اريدعت رورحم طقعالا داره

 || دي ذ نمو ردقملا وعدال هبلوعفم اظفل بوصنم اريخو ءادن فرح ايف

 بي رقلا ىلع ف طع اريدقترور# ظفالادا ره (الجرابو) اريد قلعتم

 || هبلوعفم اظغل بوصتمالجرو ءادن فر>[.ف ىعملا ديرا اذاو ديعنلاوا

 لحلا موزحن ض ام (قخل) طرسش فر>(نا) ةفطاع( و )ردة اوعدال

 (فلا) ىدانملاىلا عجار هيلافاضمريعتعلاو قمحلا قلعتم ( هرخاب) ناب

 | لح ا موزحم ةجا ضام (ىن) يرش وق اها لممال دلجخباو هل عام
 | طرششلا ءارج اهل اال تلجلاو ىدانملا ىلا عجار هيف لعافلا بئاث ناب

 ظ :ديِعبلاوادبرملاَةيطرسشلاةلجلا فنا ملا لحال ةيطرشلا لاو

 |١ رور#م ظفللادا | فاس ناي: )جالسا وحن. ) نسب قلغتم ( - ىلع)

 ١ ىلع يم ه هأدب ْز . زو ءأ ذب لو رجح اف ىئعملا ديرأ اذاو هيلا افاترعو اويدعت

 | ءاهلاو هياغّتس الا فلالاو ردقملا وعدال هبلوعشم لحما نوُضَتم معلا

 اهب لحلا مور ضام( لصتا)ط 1 ترن( ) ةفطاع ( و) فقولل

 | هلعاف (مال) ىدانملاىلا عجار هيلا فاضمريمضلاو لصتابقلعتم (هلواب)
 | عوف سو نااظفل مور عراضم ( ت2 )طرشلا لءفاهل لحال ءلجلاو
 ناهجولازاج اعراضم ءارجلاو ايضا ناكاذا طرمشلا نالىوتعملماعت

 || اهل لحال اخ او ىداملاىلا عجارهيلا فاضمريعذلاو هلعاو (هرج) سماك

 هديهيلاوا هبي رقلا لع فطعء اهلل ال ةيط هرشلا لت ةلجاو طرشلاءارج

 ا ديزا اذاو هيلا فانت ريدك ورطة للا جا و دياز 20 مولعم ه(وحن)ا

 : ىلع ةنانغتسالا درع ادباذ رج فر> ماللا و ءادث فرح ايف ى عملا

 ا هب ا الح توصندو اظل ك1 كن دو ل انفاق هرك ذأ

  2لادعو«ة 



 , 5 ممم

 فا سار( و) الحرفلاب نبق التخإلاو ليصعتلا ص دقو ردةلاوع ذإلا]
 لديلا ىلع نطع ( فوطعملاو )لوا .أ ديتبم (لدبلا) ضارمءاوا |

 روك ذملانفوطغملاو لدبلا ىلا عجار ريمض ىلا فاضمناث أديم (هيكح )
 للا ةعوذرمىرغصلاةلباو ىتاثلاأ دّيملاريخ (مكح )دحاو لكرابتعاب
 فانئيثسا اها لحال ىربكلا ذلجطاو هيلع ف طءامعم لوالا أديم اربخ

 لدنلا هلودل اريخ للا ةعوذ مىرغصلا ذلجخبا نوكزوجيو 4 ضارعاوا
 اهو دعم فىقوطعلملاو هلودريخو طوق هيو همكح ريعذ عاجران طوق

 ١ لالا رح ا ] ةلتداو تضلوا نع كلاب فاول ورا روكي تلا زيخل) ةنيارع
 م نمل دوو: | *لا فاضم اريدقت رورج ظغألا دارمم (ديز لجراب ) مولعم (وعنل ل وع 520 ل 8 : أ

 : علادىناثا ,.. إ| لا بوصنم مضلا ىلع ىئر» لجرو ءادن فرخ ايف ىئعملا ديرا اذاؤأ
 1 7”, || لكلا لدب لا بوصنم مضلا ىلع بم دي ز وردقملا وعدال هب لوعفم

 "للا نوكزويو 6

 نو هلا ىرغضلاا

 هل وذ ليبق نم ذئنيح
 ةليتفو هاو لايم
 امىلع هوضريناقحا

 ناك اكسلا ٠ ركذ

 قدا هللاو ىاحاتغملا

 ندم كاذك هلوسرو

 ا ل لوالا : : : ا 0

 اهح 2 فد رشا لاّثملا لع ف طءاريدقن رورجب ضذنلا داره ( ورعو ديز انو) لجرنم
 هر رسأ كله و[ ا لاذ 3 5 35 || بوصه مضلا يع ى بم ديزو.ءادب فرح ايف ىنعملا ٍديرا اذاو قباسلا

 : + ىو ءاانه نإ يد مدل كح عراة فلماع واولاو نيم اوعدالو لوعفع لأ |
 2 || ًاددبم (قر> )ضاررعاو فانيسا (و) ديز لح ىلع فطع لأ

 تلا تاوخو عت فطءام عماري دقت عوف يمظفالا دام (اي) هيلا فاضم «ءادنلا) |
 اميعريخ حاو هيفالا فرضا رش ع دوي الاد ماتو (يلواتكت نورنا دتتلا

 | ديعيلاوا بيرقلا ىلع فطع اظفا ةعوفرم ( ةزمهلاو) هلبقام ىلع
 مه-يس تس سسسل

. 

 مك ىنامه:وكلءوضنبألا ( . يدع) اه دا ىلع فطع اريدعت ع وفم ظفلل !دارم (اوو )
 >او ىضن | ى”نا اول ةفصوا ضارعاو ا ىانيشساةلاو وهىا ف وذجنأ مريخ 1 ناؤ دحاو ىطدأ

 هللأ ىضر هلل أ لولا( ىندمع (يساو) نصتخمي قامتم ( ديدنلاب) رمادي ىعساه هب دارب نأ
 فيطارابتعا هيث أ علا ىانجماربدقترورب ظغللادارم (ال) فطعام ىعوأ ىدانلا ىلع
 هنا عفو هب 7 د20! هنلاخ للا تاوصنم وا ال ةْغض لحل ا زورحمر ةتسم فرظ (ىنا)

 مولي ماكل 0 || (سنطا) ليصفتلا م دقووهىا فؤذحأ ديمربخ لحنا عوف صوا

 دم  ىهتنا أ ىلا ةطساو ةيمكحلا يتننلا رطل ا بوضن«(اذا )هيلا فانضمأ|



 ظ ألمننا 8 5 و َّشس لا نالمعما دع م هيت لحفلل لو

 ْ ا اذه ئا فوذحم 1 ريح لهما ع وفرت سخر هدم ف ورطوا ه | ناك اذاآ|

 | المتساىلا عجار هيف هدا صان ضان (ناك ) اذا نئاك ايئنم هنوكى ع
 | فص (ةرك) اذال اهيلانفاضمل خلا ةرور<يهتاهجو ناكريخ ( ادعم )

 | (ةلصتم) تاققشملا نم تسبل ةرككلا نال ةنزال ريغ ةقباطملاو ادرؤم
 أ الصم لاقي نا دئبلا3 ع هنأل ناكل ري حا لعب رق ةهوضصلا ةدص

 | | الن ملاح (رغ) ”ةلصتع فان (الب) رف رك 0 ناك مسا نال ءاث الإ

 ١ فو نم أدم ريخوأ 4 4 ىلع هن م هب دار نان © ركنلاب هلي وأم هل ةفضصوأ

 مولعم ) وحن) اهلا قل ( ةرركم)ر دقملا ئعا لوعفمواىه ىا

 الف ىنءملا ديرا اذاو هينا فاض اري دقت رورحم غذا دا سمع (لحرال)
 فو دب هريخو المسا لعلابو هلو جعل | ىلع ني «ىلجرو سنجل ىف

 ةفص (لضتللا) ديعبلاوابب رقلا ىلع فظع ( عراضللاو) اندنعىا |

 ( نون ) عراضملاىلا عجار ريعلاو لصتملاب قلعت (هي ) ع راضملا |
 (نونوا) هيلافاضم 6 هيلا فاضم «(عجج ) > لتملا قعاف

 ( نب رضإ) مولع (ةوم) ) هيلا قاضم ظ28 أتلا )نو ىلع فاظع]

 عراضم برضةئعملاديرا اذاو هيلا فانضم:اريدقترور حط ةللادارمأأ
 نونلاو ىونعم لماعي لسا. عوف رع نوكسا ىلع بم ثنؤم عج |

 اذاو هلبقام ىلع فاطع ارندعترور ( 5 نيغأو) هلغا ل كا عوف ص

 (ن رض لهو نب رضي لهو ) نب رضي بارغاكب ار عالاف ىئعملاديرا |
 .كيعيلا وأ بد رهلا ىلع تطعارب دقت رور# ظءالادأ مع ا.هن:هلك

 يا عزاض.٠ برضو ماهفتسا فرخ لهف امهيذ ىنعملا ديرا اذاو
 ظ ىو :ءملماعت الحم ناعوف مع مح ا ىلع نايم ةساععراضم برضو

 نا عجار ى ه هيف ىناثلا لعافو بئاغ ىلا عج - ار وه هيذ لوالا لعاقو

 ضاّريعاوا قانيئسا ( و) هالحال ديك 8 فر> امهيف نونلاو ْهَساَع
 هذهل ناس فذطعءوأ لكلا لدب وأ ةفص (:ظافلالا ظاقلالا) ”لاقلالا) أد 8 (هذه)

 الإ ىلا عج ار هيلا قاضمريعد !او هلعاف ( اهو انب اهؤانن ) عاام (نحيب)

 | هلا الطن (ءانرلا) ادن( ءاص) قيلظفت وا فاستيقنللا (امآو ينم ظ
 0 دادس 2 مم

 *6 فوراغا أه 3#



 هك ع ع

 اهل لمضال ةلجخباو ادايلاريخ فو رظلاو ةساوج ءاغلا ( فو رظافإل]
 | ةناكى عملا 1| تحن م اهلبق ام ىلع فقطءوا ضاارتعا وا فاني

 ظ | (دذ 5-7 هآ ءانبلا زاجاهاو تا روك ذملا هذهف ءانبلا بجاواما لق

 | طغالا داره( ذاو )ذف اضل قاعتم ( هلا ىلا) فاو ناقل ُدَمَص
 | فرح ناو ليصغتلل ءاقلا ( اهئاف ) ةلخخبا ىلع فطع اربدقت رورحي
 أ فورظلا ىلا عجار نا ما لحل بوصنم ريكلا و لعاب هيلع

 هيلاق اضم ريعذلا و ل (اهو اني ) عراضم ( زوي ) ةروكذملا
 ١ قايم - ![ لع ) ناربخ لخا ةعوقر ةلج او نآمع نال مجار

 عجار هيلا فاضمريىخلاو هيلا[ اننا(“ ةوق] هلوق) ويس وس ءانملاب

 اذه( مهك دص نيف داصلا مشن مو ( ضاّرتعأ ) ىلاآعن ) هللا ىلا

 رمدقو لوقلا ن لكلا ل دب وانا بف ظءاريدقترور<م ظفللا دا سم طنا

 ركذتةقيساعقهاتن رعادققو 5000 يراآذاوهلةةةالفر هج ودل 2 ماى

 (ذشوبو) لوقلا ىلع فطع اربد هترورجي ظذالا داع ( ذتتيحو)
 (كاكذك 9 ) ديعبلاو ا بي رلا ىلع فطع اريدنرورجم ظفللا دارم
 هلجاو رخوم ادن ا (لثم) م دقم ريخ لالا عوفر رقتسم قرظ
 فطع( ريغو زاغو] فقوارظلاف ءاديأأ ماحامأ ةلهج ىلع فىطع اهلآلال

 ىعم نيل وععم اه وكل ريغو لم نم لاحرةدس قرظ (مم)لثع ىلع

 قفاكلا ٠ نم موهغملا لذعلا ى ءملاخل ىف لءاعلاو كألذم رمغو لثم هشاىا

 ل ءئىاى َنءملا ف لعاو امه ليذو ادعاقو رمعك اع ديز مهلوك 6

 | اذهىا قو ذحمأ د هريخوا امه] ةدصو ارهاظلاوه ابرك ذاهو ريعو

 | هيلا فاضمارب د قترو رظفلا دارم(ام) 1 عمل صاح : الذك امهتوك ىنعي
 اددتح 3 ناواام ىلع فىنطع اريدقت رورحم ظفللا داره فخم (ناو)
 ا فطع( مساو) مساو) ديعبلاوا بيرقلا هقطع اريدقترورحم طظذللا دارعأ

 ظ ا 9 رور رور#ت ظفللا دام (ا0) ف ءراقلا ىلع ا

 اظاررطتلا و لصتلاب قلعتم (اهي ) مسا ةذص (لصتآلا) ال فص

 أ مولحم (وحت) ةثلث فص ( ةركنلا) مسالل نان ةغص (درغملا) اللا
 ديزااذاوهبلا ف ' ضماربدشنرورحم ننلادا رمال ال اةوقالو لو>ال)

*1 
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 دك مريع

 ًوالمسا لحما بوص: مخ || لع نب لوحو نجلا : الو ىنعملا

 1 .ءالحلا بوضنم مغلا ىلع بم هوقو سذجلاىبنل اضداالو عطف

 ظ ريخلاب قاعتم هللان و ءائتسا ف ردمالاو نادو+وهىا ف وذا |ههريحو

 ظ ىلع ارقألو فمع للنص 5 هللا“ لاح -اكئا هللاب الا |ىه ريخوأ فوذحملا

 نع ريخال نم ملكاردعي نازو< و درهما ىلع درت! فطءنم لودالا]

 اللاربخمئلابالا لمن او هننابالا دوجوم ةوقالودوجوم لوحالى ا ةدح

 نيد سسكعلازوكو ةروكذملا هني رقلاباقوذحلوالاالربخ لعيوةيناثلا

 ىنعشلل للا نغم رش ىفاذكةلججلا ىلع الجاف ظع نم ف طعلا نوكي
 بوضنم ناشلارعذو لدقلاب هبشف فرح ناو ليصةتالءافلا (هناه)
 مججارمتلا هيلا فاضيرئئكلاو هلعاف (ايهع اءاف (اههئانب)عراضم (زوجي ) 0( عسا لملا

 (اًهاهءذرو) ءانبلاب قلعتم ( معلا ع محملا ل ىلع) ةساثلاو ىلوالا الل نيعس الاىلا |

 ليلو ييرتلا قماتدنم 2 قو ).ريعطكهريغطوا, هوان ىلع ف طع

 || لوالا ن نم لاح رهَتسم فرظوا - ! قرظ (عم) هيلاف اضم (لوالا)

 ظ فطع (هغفرو) هيلا فاض ءاريدقترور( قاثلا )هيل 'فاضم (يضن)
 ) ىلع فطع ( . عفرو) قاعلاىلا مجار هيا فاض مريعدلاو بص لا ىلع

 رةسهفرطظوا عذر فرط 0 هياا اضم (لوالا)ديعبلاوابيرلا
 هيلا فاضماري هت رورجم (ىتاثلا) هناا فاضم (متف) لوالانملاح أ

 ضارتءعاوا ىفائينسا انهل لال ذلجلاو هريخ (ةسوخ) أديم ( هذهو) ||

 جو ةسعش ىلا عجار هيف هلعاف عرا ضد (زو2 )اهيلافاضم (هحوا)

 ريعكلاو زوجى فرط .( هلا طولا ا سؤ ف اقساط

 ىلع بىطع 110 ةعيصو ) هللا الا هوق الو لوح اليا عجار هيلا قف اضم

 فاضمءاربد ةترور#ظفا اذارم(ال) هيلا ف اضم( مسا مسا)المساوا فورظلا

 دعت هوضص (ةلضتاا ) ةفصال ةفص ا 11( مسالا فص ( بما )هيلا

 ظ ءاغلا (:هنا 2 مشل ىلا عج ارريعضلاو ةاصتملاب قاعتم (ه. ) ةفصلا

 || «زوخي )هعسا ل4 ابوصتن اثاريعصو لعفلابهيشمفر>ناو ليصفتلل |
 هيلا فاي مريعذلاو ناربخ لحل ةعوفرم ةلعاو هلعاف(اهكوانب)ع واني) عراضم |[

 تفيظلع رطظلج :رال )6 ول( وي وحنان :ايقلمنم(جتلا ىلع) ىلع)ةةصلا ىلا عت -ارأ

 "ع ظ 7
 بمس 077

 : كسا 2



 طا ىتلالف قاما ديزل انا ويلا فاضي ازييقت رور# ظضألا ذا لع
 الثم ان دنعىا فوذجم هريخوالمشا ل ابوضنم محتلا ىلع بم لجرو

 فطع (اهبارعاو) لجر ةقفص لحما بوصنمم هلا ىلع بم في رظوأ]]
 ىا بارعالل ازاجم قلطم لوعفم ( اعفر) هريعضكر يعضلاو اهؤ ث ىلع

 اهب ارعاىف ربهذلا نم ناح هتلججو ةردقل تعذر ٌةَمرَةجواعفربارعا|] . ١

 ةلج ىلع فطءلخ4 اهب وضنم هتلججو ةردّملات صال ىاطملوعةموز|]

 ١ رورأ ظعالادارم 0 رط لجرال) مولعم (وحن ( هردعملا تعفقر و

 ممنغلا ىلع ىنبم جرو سنإلا يللا لل اديزا اذاو لاف اضمابدقت
 ديعيلا هلحت ىلع الج- لحر ةفص ع وق مح 2 رظوال مسا ليلا بوصنه :

 ىا هقرذحم عم ظفللادارم (اذب رظو) الثم اندنع ىا فوذحت الريخو 1

 ىنلالف ىعملادي را اذاو م لوخدم ىلع فاطعاربدعت رور# لحرال 1 ظ

 ىا فوذحم هريحو آل مسا للا بوصم معلا ىلع ىبم لحرو سنا ْ 1

 نوعلل ا همشت هظفأ ىلع 8 لحر هةعص بوسهذم افي نطو ادععأا

 لماءلا ىلع رادلا بارءالابافدعو ادوجو ال ىلع ةرادلا ةضراعلا |[

 زو و مادقالا ىلا د نم هاف هظفح او ماصعلا حرش ىف اذككلاذك
 ||| ىض ىلا ىف مكح بيرقلا هلحم ىلع الج لجرءذص نوكي نأ

 كاملا هللا نوب رارسالاراه طا ىلع بارعالا ند هاندروأ امرخأ انه 23 ٍ

 ايلطو بارعالا ءذرعم ىلع نيصو رحلا نيقاتشملا بالطلال ةناعاراتسلا|

 ىوذ ني رظانأ نم لومأملاو بتاوصلا ىلا درسرملا نيماعلا بر ءارضرأ |

 كالانهاعق ٌةَءمدعلا ىلا رداتلا مدعو حالصالا ل.ةيام حالصاحالصلا
 فيكن ايسنلاو أط لاا ف رتعمىناعم كتلاخ تخا نب !نوكب "ىطخل العلا
 ميسو ميركلا كهجولاصلاخ هل ءجا مهلا ) ناسنالا صياصخ نمامضو

 || ىلع هللا ىبصوا ملس بلقب هللا ىتا نمالا نوذبالو لاه عقنيال موي ةامعأل
 نيعججا هيادكاو هلا لعو # نيملاعلل ةجحر لسرا ىذلاد هن انديسأا

 نيملاعلا بر هلل دهلعاو نيلسرألاو ءايذن الا عيجج ىلعو
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 ,بارعأ ىلع # رابخالا زارمسا لس ىعسملا باكلا اذه عبط دق

 داسبعلا رمصان نءز نمي ىف ةماعلا ةعابطلا رادب ## رارسالا راهظا
 ىزاغلا ناطاسلا # ن اطلسا نبا ناطملسا! دالسبلا ىن احو

 كح وش دضاعم كيشو هتلود ءاول لوملا ديأ 3 نا دس ادع

 فداصن دقو (ببل دم ) هف رعمب هدئطلسو
 ا للوالا ىداجج رخاوا ىف هعبط ماست>

 ظ - نيّئامو نيعبسو عبرا نسل
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